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 إهداء
 

 والــــــداي....إلى  أهدي هذا البحث بفضل من اهلل,
 .وسارة خوتي....زوجتي ....أبنائي ريمـــا وفهـــدإ

 كل باحث في علم العمارة..إلى 
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 ه 
 

 شكر وتقدير

 
أن أتــم علــي عمــل هــذا البحــث وأســ ل  الشكككر ...  و والحمككد...  مككن نبككل ومككن بعككد...... 

 بل  خالصا لوجه  الكريم, وأن ينفع ب .أن يتقالى تع
 

لـي مـن تشـجيع وحـرى علـى  هأطـال اهلل فـي عمرهمـا, علـى مـا قـدمو  –أقدم الشكر والتقدير لوالداي 
 خوتي وزوجتي الذين وقفوا بجانبي وحرصوا على تشجيعي.إنجاز هذا البحث, وا  

 
بقسـم  - التـدري و هيئـ  عضـ –الدكتور/ فيصـل بـن محمـد الشـري  إلى  كما أتقدم بالشكر والعرفان

لجهـد والوقـ , ل, علـى مـا قدمـ  لـي مـن بـذل  العمارة اإلسالمي  بجامع  أم القرى مشرفا على البحـث
لهـا  لقيم  ونصائح  المخلص  والتي كان تجاه معاونت  الصادق  وآرائ  ا ءوالذي لم يبخل علي بشي

ثراء هذا البحث.  أكبر األثر في تشكيل وا 
 

  بجامع  أم القرى لما كان لهم من التقدير لكل أساتذتي بقسم العمارة اإلسالميكما أتقدم بالشكر و 
لى في تعليمي, و عظيم أثر   كل من مد يد العون. ا 

 
 أسأل هللا أن يجزيهم عني خير الجزاء                       

 
 

 الباحث
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 امللخص العربي للبحث

 الرئيســــي فــــي تحقيــــ  دورالــــاني, و التصــــميم المعمــــاري المســــتدام للمبــــهــــذا البحــــث مناقشــــ   يتنــــاول
 ســبيللبيئــ  الســعودي , وفــي   للمبــاني فــي االمعماريــ ا عــادة النظــر فــي التصــميموذلــب ب االســتدام  

تطبيــ  جميــع التحلــيال  علــى نمــاذن مــن المبــاني والمشــاريع تــم  , فقــدالدراســ  هــذه أهــدا  تحقيــ 
 .  المعاصرةالعربي  السعودي  التقليدي  و العمراني  بالمملك  

ويعتمد هذا البحث علـى المـزن بـين الدراسـ  النظريـ  والتحليليـ  لمناقشـ  اتجـاه التصـميم المسـتدام فـي 
يم معماريـ  مسـتدام  بعض االستراتيجيا  التي تساعد المصمم في تحقيـ  تصـامإلى  العمارة وصوال
 .م خاص  وبدائل تصميمي  مناسب  للبيئ  المحلي يداة تقيمثل عمل أ قدر اإلمكان

يحتــوي علــى بــدائل ناســل لتصــميم المبــاني المســتدام , برنــامت تقيــيم قيــا  موينتهــي البحــث بطــر  
بيئــ   إلــى أن تقــود المعمــاريعــدة توصــيا  يمكــن مــن خــالل تبنيهــا فــي مرحلــ  التصــميم تصــميمي  و 

ومصـــادرها  صـــحي  صـــالح  لحيـــاة اإلنســـان دون اإلخـــالل بحـــ  األجيـــال المســـتقبلي  فـــي هـــذه البيئـــ 
  ي .الطبيع

 فصول ملخص  كالتالي: سبع إلى  وتم تقسيم البحث
 

وتــم فيــ  عمــل المقدمــ  واألهــدا  والفرضــيا  الخاصــ  للبحــث,  ,مــدخل الدراســ  :األول الفصل
 منهجي  محددة لمسار الدراس , ومعتمدا على حدود زماني  ومكاني .إلى  وصوال

 
ســتعرض الخلفيــ  النظريــ  فــي مفهــوم وي التصــميم المعمــاري والتصــميم المســتدام, :الثاني الفصل

 وأس  التصميم المعماري والتصميم المستدام.
 

ــــــ  والعمــــــارة :الثالثالفصل  ــــــ, االســــــتدام  البيئي ــــــ  فــــــي أهــــــم التعويتن ــــــ  النظري ــــــاول الخلفي  ا ريف
مفـــاهيم البيئـــ  والتنميـــ  المســـتدام , وعالقتهـــا و والمصـــطلحا  الخاصـــ  بالبحـــث, 

أنظمـ  االسـتدام  والبنـاء األخضـر مـن المنظـور  إلـى بالعمارة المسـتدام , وصـوال
 .العالمي

 
   :الرابعالفصل 

 
يتضــــمن , و تحليـــل تطبيقــــا  التصـــميم المعمــــاري المســـتدام فــــي البيئـــ  الســــعودي 

ـــاط  مـــن المملكـــ   ـــ  فـــي من ـــ  للمبـــاني التقليدي ـــا  االســـتدام  البيئي ـــل لتطبيق تحلي
 .العربي  السعودي 
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   :الخامسالفصل 
 

تــم فــي هــذا , و حديــد دور التصــميم المعمــاري فــي االســتدام  البيئيــ بنــاء مقيــا  ت
االستراتيجيا  لتفعيل تطبي  مفاهيم االسـتدام  فـي التصـميم إلى  التطر  الفصل

هــا المعمــاري, وتحليــل معــايير أنظمــ  االســتدام  وتصــميم مقيــا  بمــا يتناســل من
  تقييم أي تصميم , وعمل نموذن موحد يتم من خاللمع المباني بالبيئ  السعودي 
 مــن المشــاريع الحاصــل  علــى مجموعــ , واختبــاره علــى معمــاري معاصــر للمبــاني

 معتمدة في االستدام .شهادة 
 

 :  السادسالفصل 
 

تصــميمي  لكــل شــرط مــن شــروط البــدائل ال مجموعــ  مــنيســتعرض هــذا الفصــل 
 في المعايير الرئيسي  والفرعي . تحقي  درجا  التقييم

 
 :  السابعالفصل 

 
أهــم النتــائت والتوصــيا  كجــزء مــن إلــى  , وفيــ  تــم الوصــولالنتــائت والتوصــيا 

 متطلبا  البحث العلمي, وتحديد أهم الدراسا  المستقبلي .
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 التصميمية
57 

سلوب التنفيذ عنصر مشترك لتحقيق الترابط بين أ التصميم المستدام (7-3شكل رقم )

 واالستدامة البيئية للمباني
59 

 64 نسب فقدان درجات الحرارة من المباني (8-3شكل رقم )

استغالل التصميم في شكل وتوجيه عناصر المبنى لالستفادة من الطاقة  (9-3شكل رقم )

 الشمسية السالبة
61 



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 

 ل 
 

-3شكل رقم )
11()3-11) 

الستفادة من الطاقة الشمسية السالبة في تبريد وتسخين الفراغات ا

 للمباني الداخلية
61 

 64 منظومة استخدام الخاليا الشمسية في المباني كطاقة بديلة (12-3شكل رقم )

 64 المعدل السنوي لتركيب توربينات الرياح في خمس دول متقدمة (13-3شكل رقم )

 66 المستدام التصميم إلى الوصول ملخص منهج (14-3شكل رقم )

 69 م التنمية المعمارية المستدامةيمعايير تقي (15-3شكل رقم )

 (16-3شكل رقم )
حبة فى ظل مراحل العملية التصميمية للمبنى والعمليات المصا

 االستدامة

 

74 

 الفصل الرابع     

 رقم الصفحة  عنوان الشكل رقم الشكل

 71 آلية استعراض وتحليل المباني التقليدية في البيئة السعودية (1-4شكل رقم )

 74 مناطق رئيسية واختيار مناطق الدراسة خمسإلى  تقسيم المملكة (2-4شكل رقم )

 74 ة وارتفاعها عن مستوى سطح البحر ومناطق الدراسةتضاريس المملك (3-4شكل رقم )

 73 متوسط درجات الحرارة في المملكة (4-4شكل رقم )

 76 لرياح واتجاهاتها في المناطقامقدار  (5-4شكل رقم )

 77 منطقة الرياض في وسط المملكة (6-4شكل رقم )

 78 معدل درجات الحرارة بمنطقة الرياض (7-4شكل رقم )

 78 منطقة الرياضمعدل األمطار ب (8-4) شكل رقم

 79 استخدام مادة الطين اللبن في الحوائط كمادة بناء أساسية في البناء (9-4شكل رقم )

 79 طريقة تشكيل الطوب الطيني (11-4شكل رقم )

 84 طريقة البناء بالطين اللبن (11-4شكل رقم )

 84 طريقة البناء بالمدماك (12-4شكل رقم )

 81 نماذج مختلفة من األبواب الخشبية باستخدام خشب األثل (13-4م )شكل رق

 84 المواد المحلية في المبنى  معظم استخداموضعية قطاع تفصيلي وأماكن  (14-4شكل رقم )

 84 مراحل مواد ومكونات طبقات العمود (15-4شكل رقم )

ر في درجات يتغيبعض المعالجات التصميمية في مباني المنطقة لل (16-4شكل رقم )

 الحرارة الداخلية
83 

 86 طريقة حركة الهواء ودخولها في الليل للمبنى (17-4شكل رقم )

 86 حركة الهواء في النهار وخروجها من المبنى  (18-4شكل رقم )

 89 قطاع في مبنى تقليدي (19-4شكل رقم )

 89 ها من األتربةوضع األشجار حول المباني تساعد في التلطيف وحفظ (21-4شكل رقم )

 94 رضي لمسكن مبنى الربيعةلدور األفي امسقط  (21-4شكل رقم )

 91 عمل فتحة في السقف بحبل تحكم في الفتح والقفل عند الحاجة (22-4شكل رقم )

نحو الشمال أو الشمال  العتبار جلوس العائلة الدائم متجيناألخذ في ا (23-4شكل رقم )

 ءستفادة من الهواالشرقي لال
94 

االستفادة من مياه األمطار الموسمية عن طريق تصريفها من أسطح  (24-4شكل رقم )

 بار في الفناء المكشوفاآلإلى  المباني
94 



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 

 م 
 

 93 نموذج التصميم المستدام للبناء التقليدي للمنطقة (25-4شكل رقم )

 95 المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية (26-4شكل رقم )

 96 معدل األمطار في منطقة مكة المكرمة غرب المملكة (27-4م )شكل رق

 97 وصقلها الستخدامها في عملية البناءاستخراج الحجارة من الموقع  (28-4شكل رقم )

 98 قطاع الدرج ومواد البناء المستخدمة من البيئة المحلية (29-4شكل رقم )

 98 تغطية الفتحات الخارجية بالخشب ( 31-4شكل رقم )

 99 سقف وحائط يبين المواد المستخدمة في البناء ةتفصيل ( 31-4شكل رقم )

 144 نموذج لمشربية ودورها في تقليل عملية اإلبهار (32-4شكل رقم )

استخدام المشربيات والرواشين على كامل الواجهات تضفي للمبنى  (33-4شكل رقم )

 ظالل دائم
144 

السلم كعمل الملقف الهوائي لتهوية الفراغات  طريقة استخدام بئر (34-4شكل رقم )

 الداخلية
141 

في  طريقة استخدام ملقف في بئر السلم لتوزيع الهواء داخل الفراغات (35-4شكل رقم )

 فترة النهار
141 

في  طريقة استخدام ملقف في بئر السلم لتوزيع الهواء داخل الفراغات (36-4شكل رقم )

 فترة الليل
141 

 144 يجاد بيئة صحيةالواجهة مغطاة بالمشربيات إل (37-4شكل رقم )

 143 نموذج التصميم المستدام للبناء التقليدي للمنطقة الحارة الرطبة (38-4شكل رقم )

 146 منطقة جنوب المملكة العربية السعودية (39-4شكل رقم )

 147 منطقة عسير بالنسبة لمناطق المملكة العربية السعودية (41-4شكل رقم )

 148 معدل هطول األمطار على منطقة عسير (41-4شكل رقم )

 148 معدل متوسط درجات الحرارة للشهور الميالدية  بمنطقة عسير ) أبها( (42-4شكل رقم )

اعد في استخدام مادتي الحجر والخشب في التنفيذ اإلنشائي للمباني س (43-4شكل رقم )

 إلشعاع الحراريل احفظ الطاقة ومصدر االستفادة من خصائص
114 

صغر حجم الفتحات الخارجية في المباني, لحفظ الطاقة الداخلية,  (44-4شكل رقم )

 نشائي للمبانيساعد في حفظ الطاقة وفي الحمل اإلوزيادة سماكتها 
114 

رجة الحرارة بعدم , وحفظ د استخدام الفتحات الصغيرة في الحوائط (45-4شكل رقم )

 فاد في عدم تسرب الهواء الساخنحوائط , أوضع فتحات علوية في ال
113 

حماية الفتحات من األمطار دون التأثير على دخول أشعة الشمس  (46-4شكل رقم )

 المرغوبة في المناطق الباردة باستخدام مظالت مرتفعة فوق الفتحات
115 

 (47-4شكل رقم )
داخل, الإلى  جيا البناء للحوائط الخارجية بشكل مائللوواستخدام تكن

فاد في الكسب المباشر ألشعة , أ مع تقليل سماكتها كلما اتجهنا صعودا

 الشمس في المناطق الباردة

116 

عطى طابعا معماريا وهوية محلية إن تنسيق المباني في المنطقة أ (48-4شكل رقم )

 مميزة  بالمناطق الجبلية ألهالي المنطقة
117 

طابعا معماريا خاصا بالمناطق الجبلية عطى إن تنسيق المباني أ (49-4شكل رقم )

 والهوية المحلية ألهالي المنطقة
117 

 119 نموذج التصميم المستدام للبناء التقليدي للمنطقة الباردة الجافة (51-4شكل رقم )

 الفصل الخامس     

 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

قياس المقترح والبدائل مراحل وخطوات تأسيس معايير برنامج ال (1-5شكل رقم )

 التصميمية
143 

 141ر على تحقيق استدامة يالعمارة المستدامة ناتج التصميم المستدام وبتأث (2-5شكل رقم )



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 

 ن 
 

 البيئة

 (3-5شكل رقم )
تقليل المسطحات والواجهات جهتي الشرق والغرب كونها الواجهات 

 األكثر تعرضا للشمس
 

144 

شعاع الشمسي والزوايا فصول السنة على شدة اإلخط العرض وتأثير  (4-5شكل رقم )

 األفقية والرأسية
144 

 143 ملخص معيار كفاءة استدامة الموقع والمعايير الفرعية الخاصة به (5-5شكل رقم )

بالمملكة العربية  نسب تقريبية الستخدامات الماء داخل المباني السكنية (6-5شكل رقم )

 السعودية
146 

 147 دارة المياه والمعايير الفرعية الخاصة بهص معايير كفاءة إملخ (7-5شكل رقم )

 148 خواص أسطح بعض المواد (8-5شكل رقم )

تأثير عوازل المبنى على اختالف درجة الحرارة الداخلية  (9-5شكل رقم )

 للمبنى عند قطع التبريد
149 

 134 ية الخاصة بهملخص معايير كفاءة ادارة المواد والمعايير الفرع (11-5شكل رقم )

اختالف استهالك الطاقة حسب المناطق المناخية بالمملكة العربية  (11-5شكل رقم )

 4447 السعودية عام
131 

 134 داخل المبانيإلى  تأثير الحوائط المعزولة في خفض انتقال الحرارة (12-5شكل رقم )

 133 العالقة بين سماكة الحائط والتخلف الزمني (13-5شكل رقم )

 133 مقارنة بين التأثير الحراري لغرفة من األسمنت وغرفة من الطين (14-5شكل رقم )

 135 تأثير عرض المبنى على منطقة ظل الرياح (15-5شكل رقم )

 138 ضاءةية لتهوية الفراغات الداخلية واإلفنية الداخلاستخدام األ (16-5شكل رقم )

فناء الداخلي على تقليل درجات الحرارة دراسات سابقة في تأثير ال (17-5شكل رقم )

 الداخلية
139 

أشعة الشمس في الدفء شتاء فكار المعمارية لالستفادة من أحد اال (18-5شكل رقم )

 والتهوية صيفا )التسخين والتبريد(
154 

 كنتورات معامل الضوء الطبيعي لفتحات في جدارين متجاورين (19-5شكل رقم )
 

151 

ر تصميم النوافذ على معامل الضوء الطبيعي على أث (21-5شكل رقم )

 الفراغات الداخلية
151 

 154 دارة الطاقة والمعايير الفرعية الخاصة بهملخص معايير كفاءة إ (21-5شكل رقم )

 153 خريطة الراحة لفيكتور أولجاي (22-5شكل رقم )

بة للمناطق منحنى المناخ الحيوي والتحكم المناخي ونسبة الرطو (23-5شكل رقم )

 الخارجية عن منطقة الراحة
153 

 156 بعض العوامل المؤثرة على البيئة الصحية الداخلية للمباني (24-5شكل رقم )

المعايير المقترحة وتحسينها على البيئة الداخلية  وتأثيرها على  (25-5شكل رقم )

 االستدامة البيئية
157 

 159 طاقة والمعايير الفرعية الخاصة بهدارة الملخص معايير كفاءة إ (26-5شكل رقم )

 161 والمعايير الفرعية الخاصة به مملخص معايير كفاءة التصمي (27-5شكل رقم )

 161 االستدامة البيئيةللتصميم في المعايير المقترحة  (28-5شكل رقم )

 164 للتصميم المعماري المستدام.المعايير المقترحة ملخص  (29-5شكل رقم )

م قياس االستدامة في التصميم ياط تقيم بياني لنسب معايير ونقسر (31-5) شكل رقم

 المعماري بالبيئة السعودية
168 



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 

 س 
 

رسم بياني لملخص عدد نقاط الشروط التحصيلية والمعايير الفرعية  (31-5شكل رقم )

 لكل معيار رئيس
174 

 175 للبرنامجينلعدد المعايير الفرعية  ةرسم بياني مقارن (32-5شكل )

 175 لعدد النقاط التحصيلية للبرنامجين. رسم بياني مقارنة (33-5شكل )

 177 مريكيةليها الجامعة من منظمة اللييد األالشهادة التي حازت ع (34-5شكل رقم )

 181 ري النباتات المحليةلمنطقة الحرم الجامعي ومناطق استخدامات المياه  (35-5شكل رقم )

الماء إلى  مل المراحيض في تهريب الفضالت دون الحاجةطريقة ع (36-5شكل رقم )

 عالية ةساعد في الحد من استهالك الماء بنسب
181 

توسطه الفناء الذي يلعب دورا هاما في تلطيف األبنية يالمسقط ألحد  (37-5شكل رقم )

 حركة الهواء داخل الفراغات
184 

 184 شمسية والتبريدالتأثير المزدوج لألبراج الخطوات  (39و38-5شكل رقم )

 183 من البرج  تفاعل الهواء داخل المبنى وخروجه حركة (41-5شكل رقم )

 197 هللا رسم بياني لملخص النقاط التحصيلية لجامعة الملك عبد (41-5شكل )

 199 استخدام قطار كوسيلة تنقل رئيسية (42-5شكل رقم )

 444 مستدامةال بيئيةالمعالجات المناطق استخدام  (43-5شكل رقم )

-5شكل رقم )
44()5-45) 

 441 المعالجة البيئية في الصباح بين الفناء وبرج التهوية

الشمس  ألشعةوتقل بها الفتحات باعتبارها معرضة  الغربيةالواجهة  (46-5شكل رقم )

 المباشرة
444 

من  لتقليل دخول الحرارةالواجهة الجنوبية ومعالجة تغطية الفتحات  (47-5شكل رقم )

 الشمس
444 

 444 ألشعة الشمس أقل تعرضا الواجهة الشمالية باعتبارها فتحات  (48-5شكل رقم )

 444 الواجهة الشرقية (49-5شكل رقم )

رسم بياني لملخص المقارنة بين النقاط التحصيلية لمبنى جامعة  (51-5شكل رقم )

 األميرة نورة بالرياض
447 

بنى البرج وتقليل حركة السيارات ء وموقع مالمسطحات الخضرا (51-5شكل رقم )

 ساهم في رفع مستوى البيئةي
449 

ريق ممرات تعزيز حركة المشاة بين المبنى والمباني المجاورة, عن ط (52-5شكل رقم )

 ()جسور مشاة علوية مشاة
449 

توضح وكاسرات الشمس نة في تظليل الواجهات باستخدام نتائج المقار (53-5شكل رقم )

 .زاوية الستخدام كاسرات الشمس  أفضل
414 

% من الطاقة في نظام الحركة الرأسية مقارنة 54توفير ما يعادل  (54-5شكل رقم )

 بمثيلها في االعتيادية
414 

باإلضاءة ليال  استخدام حساسات ضوئية على الواجهات للتحكم  (55-5شكل رقم )

 ونهارا
414 

 417 تحصيلية لمبنى هيئة السوق الماليةرسم بياني لملخص النقاط ال (56-5شكل )

 419 رسم بياني للمقارنة بين المشاريع الثالثة بالبيئة السعودية (57-5شكل )

 الفصل السادس     

 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 444 مراعاة التضاريس الجبلية أو تنظيمها (1-6شكل رقم )

 444 ية في الردمياتعادة استخدام تربة التسوإ (2-6شكل رقم )

 444 األستفادة من وضع نباتات محلية والمالئمة مناخيا لموقع المشروع (3-6شكل رقم )



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 

 ع 
 

 443 مراعاة توجيه الفراغات بالنسبة لحركة الرياح والشمس (4-6شكل رقم )

 443 مراعاة النسب المثلى لمنطقة المشروع في التوجيه (5-6شكل رقم )

 (6-6شكل رقم )
ل المبنى على حركة الهواء حول المبنى فتعامد واجهة المبنى تأثير شك

على حركة الرياح يزيد من مناطق الضغط الموجب والسالب حول 

 ةالمبنى فيزيد من حركة الهواء العابرة والداخل

445 

 445 تأثير ارتفاع المبنى على حركة الهواء حول المبنى (7-6شكل رقم )

وتقليل االعتماد على حركة السيارات األرض  المواقف تحتعزل  (8-6شكل رقم )

 من انبعاثات الكربون الحدوداخل الموقع لتقليل استهالك الطاقة 
446 

مواقف خاصة للحافالت للمشاريع الكبيرة وتحقيق الحركة بمناطق  (9-6شكل رقم )

 للوقوف للتحميل
447 

 447 مثال الستخدام الوسائل المبتكرة والحديثة في تقليل استخدام الموارد (11-6شكل رقم )

 (11-6شكل رقم )
لتقليل  ةاستخدام قطارات للحركة داخل الموقع وعزلها عن حركة المشا

 انبعاثات الكربون الناتجة من حركة السيارات
 

447 

يف مياه ت تصميم الموقع في عمل قنوات وميول لتصرااعتبار (12-6شكل رقم )

 األمطار
448 

 448 مطار وفصلها عن شبكة الصرف الصحيتصريف مياه األ (13-6شكل رقم )

 448 مكانية االستفادة منهإلتجمع المياه و ماكن خاصة في الموقعأ (14-6شكل رقم )

 449 توفير مجاري تصريف مياه األمطار في األسطح المكشوفة (15-6شكل رقم )

ماكن لتجميع مياه المطر للمبنى الستغاللها بعد عملية تخصيص أ (16-6شكل رقم )

 التصفية
449 

االستفادة من المياه الرمادية في استعمالها للمراحيض عن طريق  (17-6شكل رقم )

 خطوط خاصة ومحطة للتنقية
444 

 444 الرمادية المعاد استخدامها عن المياه السوداء هفصل شبكة الميا (18-6شكل رقم )

رسم توضيحي لعملية االستفادة من المياه الرمادية والملوثة)السوداء(  (19-6شكل رقم )

 نواعهألصالح النبات ب
441 

كميات كبيرة من المياه ما أمكن, لها دور إلى  استعمال نباتات ال تحتاج (21-6شكل رقم )

 اللظفي تلطيف الهواء وتوفير ال
444 

ية لصالح النبات في الري ومن ثم يتم استخدام المياه الرماد ةعادإ (21-6شكل رقم )

 تجميع الفائض في فراغ ليعاد استخدامها لصالح المراحيض
444 

 444 مكاناالكتفاء بالمياه الرمادية في الري للنباتات المحلية قدر اإل (22-6شكل رقم )

 444 استخدام نظام التنقيط في الري (23-6شكل رقم )

 444 حنفيات المياه استخدام حساسات في (24-6شكل رقم )

 443 في الحوائط من الداخل أو الخارجمن الفلين استخدام العازل الحراري  (25-6شكل رقم )

 443 استخدام العازل الحراري في األسقف (26-6شكل رقم )

في تبريد  تقنية ربط السخان الشمسي بالسخان الكهربائي المنزلينظام  (27-6شكل رقم )

 وتدفئة المياه
446 

 446 رسم تخطيطي لنظام التسخين الشمسي (28-6كل رقم )ش

 446 على سطح المباني التسخين الشمسي مكانية استخدامإ (29-6شكل رقم )

 447 استعمال توربينات الهواء في انتاج طاقة كهربائية (31-6شكل رقم )

 (31-6شكل رقم )
واء هواء صاعدة وإزالة الهحرارية إلنشاء تيارات  ةاستخدام مدخن

حيث يتم ,  ها على الجانب المشمس من المبنىويتم بناؤ , الساخن

استخدام لوحة ممتصة للحرارة من المعدن األسود إلنشاء هواء أكثر 

447 
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وهذا يجذب الهواء لألعلى ثم  , ه يرتفع بشكل طبيعيسخونة مما يجعل

 للخارج, وتساعد المروحة في سرعة حركة الهواء.

اسات استشعار للحركة داخل الفراغ للتحكم باإلضاءة داخل وضع حس (32-6شكل رقم )

 الفراغات
448 

مسقط لتطبيق نظام استخدام الحساسات الضوئية داخل الممرات  (33-6شكل رقم )

 المغلقة بين الفراغات
448 

قطاع لتطبيق نظام استخدام الحساسات الضوئية داخل الممرات المغلقة  (34-6شكل رقم )

 بين الفراغات
448 

 449 تطبيق نظام استخدام الحساسات الضوئية داخل فراغات المكاتب  (35-6شكل رقم )

 449 تطبيق نظام استخدام الحساسات الضوئية داخل فراغات غرف الفنادق (36-6شكل رقم )

 449 تطبيق نظام استخدام الحساسات الضوئية داخل المنازل الذكية (37-6شكل رقم )

سطح ألشعة المنكسرة والقباب لتقليل تعرض األام األسقف استخد (38-6شكل رقم )

 الشمس
434 

 434 استخدام االسقف المزدوجة لعمل عزل هوائي ألسقف المباني. (39-6شكل رقم )

شعاع ى باستخدام أسقف معدنية عاكسة لإلأسلوب تظليل أسقف المبان (41-6شكل رقم )

 الشمسى وحدوث تيارات هوائية
434 

 431 شعة الشمسأسطح من لل األظجزاء من الواجهة يحمي ويأبراز إ (41-6شكل رقم )

عن طريق  شعاعمن تغطية الفتحات لحمايتها من اإلنواع مختلفة أ (42-6شكل رقم )

 الكاسرات الشمسية
431 

 431 استعمال كاسرات متحركة (43-6شكل رقم )

 431 ذ األشعة للداخلتأثير وسائل التظليل على الفتحات ونسبة نفا (44-6شكل رقم )

 434 طريقة حساب عرض البروز األفقي أعلى الفتحات (45-6شكل رقم )

نواع كثيرة من العوازل الحرارية للمباني يمكن تحقيقها في أهناك  (46-6شكل رقم )

 مواضع مختلفة من المبنى
434 

الطة ل الحراري في الحائط والبقطاع  للحائط المزدوج ووضع العز (47-6شكل رقم )

 رضيةاأل
434 

 434 قطاع وعزل بالطات األسقف لألسطح الخارجية (48-6شكل رقم )

 433 فقي للحائط المزدوج ووضع العزل الحراريأمسقط  (49-6شكل رقم )

 435 حمال التكيفير شكل وتوجيه المبنى على زيادة أتأث (51-6شكل رقم )

 435 في المناطق الرئيسية بالمملكةالتوجيه الجغرافي المناسب للمبنى  (51-6شكل رقم )

 436 فقيةعوارض خشبية تمثل كاسرات شمسية أ تحقيق الظل عن طريق (52-6شكل رقم )

 436 تحديد زوايا الظل الرأسية واألفقية عن طريق كاسرات الشمس (53-6شكل رقم )

 437 الل بواسطة تغطيات األسقف البارزة على المبنىتحقيق الظ (54-6شكل رقم )

 437 الل ومنتجة للطاقةأسقف من خاليا شمسية توفر الظاستعمال  (55-6شكل رقم )

 438 ضاءة طبيعيةإأفنية داخلية لتنظيم حركة الهواء وتوفير  (56-6شكل رقم )

 438 استعمال غطاء نباتي عازل على األسطح (57-6شكل رقم )

 438 نىواجهات المباستعمال غطاء نباتي عازل على  (58-6شكل رقم )

 439 ائف المختلفةاستخدام األسطح الخضراء على أسطح المباني ذات الوظ (59-6شكل رقم )

 439 استخدام برج تهوية عن طريق التسخين الشمسي (61-6شكل رقم )

 454 نظام الفناء المكشوف (61-6شكل رقم )

 454 أفنية ذات تحكم في غلق السقف (62-6شكل رقم )
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 451 لل باألشجارعلى تنظيم حركة الهواء أحدهما مظ ية جانبية  تعملأفن (63-6شكل رقم )

 451 أفنية داخلية تعمل على تنظيم حركة الهواء (64-6شكل رقم )

 454 قف للمناطق الحارةلنظام الم (65-6شكل رقم )

 454 قف للمناطق الحارة الجافةلنظام الم (66-6شكل رقم )

 454 حنظام أبراج الريا (67-6شكل رقم )

 454 حائط وبرج رياح (68-6شكل رقم )

 454 نظام برج التبريد (69-6شكل رقم )

 454 نظام المدخنة الشمسية (71-6شكل رقم )

براج تعمل بالضغطأنظام  (71-6شكل رقم )  453 

براج تعمل بالخواص الحراريةنظام أ (72-6شكل رقم )  453 

 455 شتاء الهواء دفئةت يف الشمسي المجمع منظومة (73-6شكل رقم )

 455 نظام استعمال الجدار الحراري في تسخين وتبريد الهواء (74-6شكل رقم )

 456 نظام استعمال الكسب المباشر لحرارة لشمس (75-6شكل رقم )

 456 نظام استعمال الجدار الحراري في تسخين وتبريد الهواء (76-6شكل رقم )

 457 الماء الشمسية في تسخين وتبريد الهواءنظام استعمال بركة  (77-6شكل رقم )

 457 نظام استعمال الجدار الحراري في تسخين وتبريد الهواء (78-6شكل رقم )

حركة الهواء نموذج الجمع بين بعض منظومات الطاقة الشمسية في  (79-6شكل رقم )

 وتسخينه بالمبنى
458 

 458 في تدفئة الفراغاتمختلفة حول االستخدام الشمسي  بدائل (81-6شكل رقم )

 459 ثر تصميم النوافذ على معامل الضوء الطبيعيأ (81-6شكل رقم )

 459 كسر زوايا فتحات النوافذ (82-6شكل رقم )

ضاءة الفراغات الداخلية إتأثير تنوع استخدام الفتحات على بدائل تصميمية و (83-6شكل رقم )

 وتخفيف البريق
459 

 459 سطح ودخولها من الفتحاتضاءة عن طريق انعكاس األتحقيق اإل (84-6شكل رقم )

 –ضاءة بطرق مختلفة )طبيعية الجات معمارية تساعد في توزيع اإلمع (85-6شكل رقم )

 صناعية(
459 

 464 األسقف الجمالونية عن طريقضاءة الطبيعية توزيع اإل (86-6شكل رقم )

 464 الفراغإلى  اكسة مباشرةانعكاس الضوء عن طريق األسطح الع (87-6شكل رقم )

ضاءة في وتأثيرها على تقليل بريق شدة اإل موضع الفتحات في األسقف (88-6شكل رقم )

 المناطق الحارة
464 

 464 الفراغإلى  انعكاس الضوء عن طريق األسطح العاكسة مباشرة (89-6شكل رقم )

 464 المغلقةداخل األفنية إلى  نظام توجيه وامتصاص الضوء (91-6شكل رقم )

ضاءة في وتأثيرها على تقليل بريق شدة اإل موضع الفتحات في األسقف (91-6شكل رقم )

 المناطق الحارة
461 

 ةتوزيع االضاءة الطبيعية من فتحات علوية وجانبية ألسقف مختلف (92-6شكل رقم )

 
461 

 464 لية للمبنىتأثير حجم الفتحات وارتفاعاتها على حركة الهواء الداخ (93-6شكل رقم )

تأثير حركة دخول الهواء الداخلي وارتفاع فتحات دخول وخروج  (94-6شكل رقم )

 الهواء
464 

 464 معالجة تدفق الهواء في بعض الفتحات (95-6شكل رقم )
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 464 تأثير زوايا دخول الهواء على تهوية الفراغات (96-6شكل رقم )

 464 لموقعار حركة الهواء داخل اات  المبنى باعتبتصميم فتح (97-6شكل رقم )

 463 طرق التحكم في حركة الهواء (98-6شكل رقم )

 463 طرق التحكم في حركة الهواء (99-6شكل رقم )

-6شكل رقم )
 463 شجار عن المبنىاأل ابتعادرق لعملية حركة الهواء وتأثير ط (6-111()111

 465 ض الجوفية رطبقات األإلى  دخال الهواء الحارإ (112-6شكل رقم )

تفاعل المالقف مع فراغ بالطات األسقف واألفنية المحيطة في تحسين  (113-6شكل رقم )

 التهوية وتجديدها
465 

 466 استعمال وحدات تكييف خارجية ذات تحكم داخلي (114-6شكل رقم )

 466 يف تعمل بالماء للمناطق الجافةيجهزة تكاستعمال أ (115-6شكل رقم )

 466 ف مركزي بفتحات في األسقف الداخليةياستعمال تكي (116-6شكل رقم )

 466 استعمال المضخات الحرارية للتبريد والتدفئة (117-6شكل رقم )

 467 عادة تنقية الهواء في الفراغاتة ودكتات لعملية إجهزاستعمال أ (118-6شكل رقم )

 467 واء الداخلي.استعمال مكيفات مفصولة لتبريد وتنقية اله (119-6شكل رقم )

 468 استعمال التكييف المركزي المرتبط بتقنية تجديد التهوية الداخلية (111-6شكل رقم )

 469 نية الخارجيةتوفير فتحات مناسبة على األف (111-6شكل رقم )

 469 فنية الصغيرة لتحقيق الرؤية البصريةتوفير فتحات على األ (112-6شكل رقم )

 474 يق الخصوصية عن طريق فصل مداخل النساء عن مداخل الرجال تحق (113-6شكل رقم )

عن طريق الداخلية بالخارجية اتصال الفراغات ور الفتحات في د (114-6شكل رقم )

 الفتحات و الخارجات الخضراء
474 

 471 استخدام مراوح شفط في األسقف عن طريق الدكتات (115-6شكل رقم )

 471 شفط في األسقف مباشرة استخدام مراوح (116شكل رقم )

-6)شكل رقم 
 471 شفط الروائح في األسقف بأشكال متعددةاستخدام مراوح ل (6-118()117

 471 طريقة عمل مراوح الشفط من االسقف للخارج (119-6شكل رقم )

 474 بالضوضاء التأثر من والحد بالمبنى العناصر توزيع (121-6شكل رقم )

 474 هادئ يخارج فراغ على للحصول وتشكيلها الكتلة توجيه كيفية (121-6شكل رقم )

 474 الضوضاء من للحد العالية المبانى فى البلكونات استغالل (122-6شكل رقم )

 474 توفير األفنية الداخلية للحماية من الضوضاء (123-6شكل رقم )

 474  بعض وسائل التحكم في الضوضاء (124-6شكل رقم )

 473 للصوت في الحوائط وضع مواد ماصة (125-6شكل رقم )

 473 لةظوضع مواد ماصة على السطح السفلي للم (126-6شكل رقم )

 473 معالجات تصميمية لتوزيع الصوت داخل الفراغ (127-6شكل رقم )

 473 لدعم الصوت وتوزيعهاألسقف تشكيل  (128-6شكل رقم )

بيعة لصالح المبانياالستفادة من مصادر وموارد الط (129-6شكل رقم )  475 
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 فهرس الصور

 الفصل الثاني    

 رقم الصفحة عنوان الصورة رقم الصورة

 46 الوحدات السكنية المحافظة على البيئة الطبيعية ىحدنموذج إ (1-2صورة رقم )

 46 منزل بسيدي كرير للمعماري حسن فتحي (2-2صورة رقم )

 46 الواحد الوكيل منزل حالوة للمعماري عبد (3-2صورة رقم )

 46 مبنى معهد المناعة للمعماري راج ريوال (4-2صورة رقم )

 46 مبنى مصنع رينو للمعماري ريكادو ليجورتا (5-2صورة رقم )

 47 الحفاظ على المباني التاريخية ببلدية غزة بفلسطين (6-2صورة رقم )

 47 فرنسامدرسة الفنون الجميلة التاريخية في باريس ب (7-2صورة رقم )

 48 مبنى البرلمان الجديد للمعماري مايكل هوبكنز (8-2صورة رقم )

 48 داري للمعماري نورمان فوسترمبنى إ (9-2صورة رقم )

 34 رة ميناء البترول بطوكيو في اليابانامبنى إد (11-2صورة رقم )

 34 داري ألوتاوا في كندامبنى إ (11-2صورة رقم )

 الفصل الثالث    

 رقم الصفحة عنوان الصورة الصورةرقم 

 64 خاليا شمسية كهروضوئية (1-3صورة رقم )

 64 مراوح هوائية لتوليد الطاقة (2-3صورة رقم )

 64 مثال استخدام الخاليا الشمسية في المباني السكنية في ألمانيا (3-3صورة رقم )

الطاقة بمبنى المركز مثال لالستفادة من المراوح الهوائية في توليد  (4-3صورة رقم )

 التجاري العالمي بالبحرين
64 

 الفصل الرابع    

 رقم الصفحة عنوان الصورة رقم الصورة

 84 مادة الطين من الخارج (1-4صورة رقم )

طول ارج وهي األقوى ولكنها تستغرق وقت أمادة المدماك من الخ (2-4صورة رقم )

 ومكلفة
84 

 81 ثل وجريد النخل في األسقفاستخدام شجر األ (3-4صورة رقم )

 84 لبعض المباني في التأسيس ةاستخدام الحجار (4-4صورة رقم )

 84 تثبيت المرزام لتصريف المطر بواسطة خدين حجريين (5-4صورة رقم )

 84 نماذج لألعمدة المشيدة من الحجر وربطها بالجص (7-4و6-4صورة رقم )

 84 قات السقف العازلةمراحل مواد ومكونات طب (8-4صورة رقم )

-4)(9-4صورة رقم )
11) 

هي مخصصة وهي تعمل عمل البرج و( السماوة 45( و )43صورة )

 لخروج الهواء الساخن واألدخنة من المباني وهي تتفاعل من األفنية
83 

 (11-4صورة رقم )

فتحا  المبنى الصغيرة والمنتشرة  نحو الشمال أو الشمال توجي  
دخال أشع  الشم  الشتوي الشرقي لحرك  الهوا  للتدفئ  ء المرغوب  وا 

 والمحافظ  على المبنى من الغبار

85 

 86زيادة و عمل فتحا  علوي  لخرون الهواء عبرها بواسط  الحمل الحراري  (12-4صورة رقم )
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ارتفاع السق  لتفعيل خرون الهواء الساخن عبر الفتحا  المرتفع  كما  (13-4)صورة رقم
 بيعي تستخدم لإلضاءة الط

ها على غير مباشرة فترة الصباح بواسطة إطاللت غرفة مضيئة بطريقة (14-4صورة رقم )

 الفناء الداخلي
87 

 87 للضوء الغير المباشر فنية داخلية لتوفير الظالل ومصدراستخدام أ (15-4صورة رقم )

 87 نموذج لغرفة مضاءة طبيعيا من الفناء (16-4صورة رقم )

 87 فتحات الفرجة أو اللهج ذات أشكال مثلثة (17-4صورة رقم )

-4صورة رقم )
18)(4-19) 

ستخدام نباتات طبيعية كالنخيل في األفنية الداخلية ومن نباتات ا

المنطقة بما تتميز به من تحمل درجات الحرارة, والحماية من عوامل 

 المناخ المحيطة كتوفير الظالل والرطوبة

88 

 89 الل في األفنية يساعد على خلق بيئة صحيةتوفير الظ (21-4صورة رقم )

 94 استخدام الرواق لتوفير الظالل (21-4صورة رقم )

-4صورة رقم )
22()4-23) 

يوان في لة وتسمى القبة في المنطقة أو اإلنموذج لمنطقة جلوس العائ

 الدور األرضي
91 

 91 خدم في الصيفنموذج  لمنطقة جلوس العائلة في الدور العلوي تست (24-4صورة رقم )

 94 جلسة صيفية خارج جلسة المعيشة مظللة (25-4صورة رقم )

 94 يف الجو الداخلياستخدام النباتات في الفناء لتلط (26-4صورة رقم )

 94 بار داخليةوي على آبعض المباني تحت (27-4صورة رقم )

 (28-4صورة رقم )
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 مقدمـــــــــــة: 1-1

, و  ةةة  تةةة  مةةةا  ه مةةة  و ي   مةةةن يإلنسةةةانيالهتمةةةاع تدتمةةةال تةةة  يال تمةةةاال   ةةة  إئةةة   إن حاجةةةل يئة  ةةةل
يئة  ةل  مما سل نشاطات  يئمهت مل    ها, فإذي تانت يئمما سل إ جاة ةل يندتةذ ذئةل   ة  نشةاط تطةو 

اني مةةن ا ةةاال  فةةي  م  ةةةل يئة  ةةل تدةةمسةةتوج جةةوال  أو يئدتةةذو وئتةةن مةةن ال يسةةات سةةاة ل يت ةة  أن 
, ويئتةي مةن أهةع مسةةةاتها يئة  ةل يئمةن ةل ويئمدتمةال  تة  يال تمةاال   ة  موي الهائ  يستنايف يئتالهو  وي  

تتماشة  مةا يئة  ةل  تطو   يئة  ل يئمةن ل ةأسائ ب مهت مةلإئ   يئمصمع ئهذ  يئة  لو فاتج  يئمصممون
ق يئنمةةو يئمتويصةة  مةةا ا ةةاال  يالهتمةةاع فةةي  م  ةةل تصةةم ع يئةنةةا و  ةةئتح  يئمح طةةل ومةةا يسةةتم ي ها  

ةةة  الةةةال أن  سةة    ةةمن , ق يئنمةةو يئمتويصةة  ةةتح ئالون  ةةويةط  يالهتمةةاع متةةن تةة ل هةةذي  وئتةةن ال
 ويالستاليملمهطط منط ي ةما  تماش  ما مةالأ 

ئتح  ةق  م  ةل يئة   ةل مثة  أحةال أهةع  ناصة  يالسةتاليمل ت ع يئمدما ي  م  ل يئةنا  ويئتصمأن وح ث 
, يئمتجةالال  مصةاال  يئطاةةلستلال  يمأمث  ئ موي ال يئطة د ةل ويسةتهاليع يال هال  يئتنم ل يئمستاليمل من

إئةة   تح  ةةق ذئةةل ةمسةةم ات ويتجاهةةات تشةةت ل فةةي يئمةةةالأ وصةةوالإئةة    توجهةةون يئمدمةةا  ونةةةالأ وةةةال 
 و يئمتويص ل وأائمستاليمل يئتي سم ت ةو يئتنم ل يئمستم   

فةةةي يئدمةةةةا      يئمدما  ةةةل يئدناصةةة تو ةةة  ال يسةةةةل تهةةةالف إئةةة  ئةةةذئل تةةةان مةةةن يئمم ةةةال يئ  ةةةاع ةدمةةة  
 تح  ةةق هةةذي يئممهةةوعإئةة   ةهةةالف يئت ت ةةا    هةةا فةةي يئدم  ةةل يئتصةةم م ل وت م ةةل يئوصةةو يئمسةةتاليمل 

 ئ مةاني في ة  ل يئمم تل يئد ة ل يئسدوال لو 
ةةال ي , ةائمحافظةل   ة  يئة  ةل يالستماال  من تجا ب وهة يت يئالو  يئمت المل, فةي يهتمةامهع منوال ةال 

غ ةة  تنتجةة  ة  ةةتهع مةةن ثةة ويت طة د ةةل ومصةةاال     ةة  مةةا ون دتمةةال ويح ةةث تةةان, مةن يئ ةة ن يئما ةةي
ة  ي وئما تانت يئنت جل يستنايف يئموي ال يئطة د ل وي تماع يئت وث يئ, ال وتنم ذ مةان هع في تش  متجالال 
وما  يئة  ل مست ة  وةدال أن ينتشف, أصة   شت  هطو       يئمجتمدات و    يئة  ل أساساويئذي 

فةةي حةةا  يالسةةتم ي  فةةي يسةةتنايف يئمةةوي ال ةةةالون  ثةة ويت يئطة د ةةل ئال  ةةتهالو مةةن مهةةاط   تتدةة ل ئةة 
مةةا  سةةم  إئةة   تنةةاالي ةائمحافظةةل يئمشةةت تل وصةةوالمشةةت تل صةة حات  ائم ةةل  تج ةةت هنةةال,  ةةويةط

 .(Sustainable Development)ائتنم ل يئمستاليمل ة
يئتةةي تسةةا ال وةشةةت  مةاشةة  فةةي تح  ةةق  ساسةة ليمأ شةةت  إحةةالج يئوسةةا   وةةةال تةةان  نصةة  يئمةةةاني 
 يئةنا   مث  ث ث يئموي ال يئتي تستناف من يئطة دةل أن وةال أثةتت يئال يسات,  م  ل يئتنم ل يئمستاليمل
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ئهةةةةا  يإلنسةةةةانوئتةةةةن يسةةةةتلال  , مةةةةن ين ئننسةةةةان لهةةةةةهةةةةي يئثةةةة ويت يئطة د ةةةةل و (وع5002,)يئسةةةةويط
يئد ة ل يئسدوال ل تسته ل  و تما أن يئمةاني في يئمم تلةائتأت ال سوف  ندتذ      ةائ   , ةإهما 
% مةن مجمة  يئطاةةل 37 ةف يئهةوي   تط ةب حةويئي  تت نوي  , يئمنتجل ف ها  ةاع تام  يئطاةل ثالثل أ

تصةةام ع مةةةاني مسةةتاليمل إئةة   ن مةةةالأ يئتوجةة (و ئةةذئل فةةإ1شةةت ) يئته ةا  ةةل يئمسةةته تل فةةي يئمةةةاني,
 و ع( 5007)ةال ,  سا ال في يئت     من يستهالل يئطاةل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تمثة   جد هةافتدالالت مسم ات وتوجهات ومماه ع وأسةائ ب جال ةال  ئهةذي يئمةةالأ فةي يئمجةا  يئمدمةا ي  

"يئتصةم ع يئمسةتاليع" و"يئدمةا   يئه ة ي " ومةن هةذ  يئممةاه ع , يئ  ن يئويحال ويئدشة  ن يتجاهاتإحالج 
يئحمةةاظ إئةة  تسةةد  ةةةالو ها  ت هةةاو , " يئمسةةتاليمل يئدمةةا  "و, "يئةنةةا  يئمسةةتاليع"و, و"يئمةةةاني يئمسةةتاليمل"

ويالسةةتلال  يمأمثةة  ئ مةةوي ال يئطة د ةةل ةصةةو   تسةةا ال   ةة  يئتةةويان يئة  ةةي فةةي تهةةا وحما    ةة  يئة  ةةل
 و (ع5002,يئسويط) يئوةت يئحائي ويئمست ة 

في جم ا أمو  ح ث أنها طة ت في يئساةق , ا يإلسالمي يئمجتموهذ  يئمماه ع ئ ست جال ال       
هةع يئ  ةا ا يئة   ةل فةي يئدصة  يئحةائي هةي أفةإن  ونت جةل ئةذئل, مةا يئمةنها يالسةالمي ةتويفق يئح ا 

طاةةل, تمةا تنةتا تم ةات  م  ل يئةنا , ةا تةا ها يمأتثة  يسةتهالتا ئ مةوي ال يئطة د ةل وئ مةويال ويئم ةا  ويئ
  تة    من يئمه مات يئ ا   ةائة  ل يئمح طلو

ومةا ةهةا مةن محةالاليت مناه ةل مهت مةل و ل ةب    هةا يئتصةح , ئمم تل يئد ة ل يئسدوال ل ئة  ل يونظ ي 
ئ ةةل ئجدةة  تصةةام ع مةان هةةا تح ةةق يالسةةتم ي  ل ئتصةةة   مةةا   ه ةة ي  آ يئةحةةث  ةةن تةةان ئايمةةا    نةةا

 ( استهالك الطاقة في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية.1-1شكل)

 م2003, بدرالمصدر: 
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ن ةهةةا م ومةةات يئتطة ةةق يئتةةي تشةةم  , وهاصةةل أيئتنم ةةل يئمسةةتاليمل يئدائم ةةل ت ةةاهيئ ة  ةةل  صةةال  ل
يئحن ةةةف فةةةي  يئةةةال ن ئ هةةةاسةةة يف ,  ةةةال و إيالةتصةةةاال و ةةةالع يإلإئةةة   يئطاةةةةات يئمتجةةةالال , وث افةةةل تةةةال و

فةةي تشةةل   يئمةنةة  ويئتةةي  هم ةةل تتمثةة ئةة  أأن الو  يئمجتمةةا إئةة   ةاإل ةةافل, يئمحافظةةل   ةة  يئة  ةةل
يئتصةم ع نجةال ذئةل فةي تح  ةق يندتةاذ و , يئتنم ةل يئمسةتاليمل في تح  ةق ئمسا ال يئوسا   يتدتة  من 

 و ةاطن ها    يئمستاليع     يئة  ل يئاليه  ل ئ مةاني و 
طةا  مد فةي  ةتع مةن هالئة  تنةاو  يئتصةم ع يئمدمةا ي تأحةال ومن هنةا تو ة  أهم ةل يئال يسةل و ةا إ

إئة   وصةوال ال من يستنايف يئة  ل يئطة د ةليئحما يمأهذ في يال تةا  أهع  ناص  يئتنم ل يئمستاليمل 
 ة ناما  سا ال يئمصمع يئمدما ي ةتطة        مشا  د  ةة  يئةال  في  م  ل يئتنم ذو 



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 
 

5 
 

 مصطلحات الدراسة 1-2
 مل هذه الدراسة على عدد من المفاهيم يمكن توضيحها في الجدول التالي:تتش

 

 االستدامة
(  Sustainability) 

مةةةا يئة  ةةةل فةةةي تح  ةةةق يسةةةتم ي  ل فةةةي  يإلنسةةةانمةةة  مصةةةط   شةةةام  ئةةةنمط تدا
ع(وويئمحافظةةةل   ةةة  يئمةةةوي ال ةأنوي هةةةا 5010تمةةةا   يئمةةةوي ال يئطة د ةةةل )نةةةوةي,

حمةظ حةق يمأج ةا  يئ االمةل ةمةا  و يئمهت مل في ت ة ل يحت اجات يئج   يئحةائي, 
 يئت  ملو في يئح ا 

 

 االستدامة البيئية
(Environmental 

Sustainability) 

جل ت     يسةتهاليع يئمصةاال  يئطة د ةل يئل ة  متجةالال , ويسةتدما  يئمةويال هو نت 
ويئدناصةة  يئممتةةن تةةالو  ها, ويالةتدةةاال  ةةن يسةةتهاليع يئمةةويال يئم وثةةل فةةي يئجةةو 

 ع(و5010يئة وا,و )وفي يئة  ل تت 
 يئدما   يئمستاليمل

(Sustainable 

Architecture ) 

ويئذي  هتع ةدالةل يئمةن  مةا حال يالتجاهات يئمت  ل يئحال ثل في يئدما   هي أ
ة  ت , ةا تةا  ت ة ل يحت اجات يئحا   الون إغما  حةق يمأج ةا  يئ االمةل فةي 

 ع(و5010يئموي ال )يئدص مي,
 يئتصم ع

( Design ) 

هةةو يئحةة  يمأمثةة  ئح   ةةل مد نةةل مةةن يمأفتةةا  فةةي ظةة  مجمو ةةل مةةن يئظةة وف 
 ع(و5002وةي,نتا ا ناجحل )نإئ   أف   يئنتا ا أو يئوصو إئ   ئ وصو 

 ئمدما ييئتصم ع ي
(Architectural 

Design ) 

هةةو  م  ةةل فت  ةةل مد ةةال  أو نشةةاط فتةة ي مد ةةال  حةةالث  نةةال يئمدمةةا ي نت جةةل 
مجمو ةةةةل مةةةةن يئمةةةةاث يت هةةةةي فةةةةي يئح   ةةةةل مطائةةةةب يئتصةةةةم ع إئةةةة   تد  ةةةة 
 ع(و5002)نوةي

 يئتصم ع يئمستاليع
(Sustainable 

Design ) 

يئظةة وف يئة   ةةل ويئمناه ةةل يئمح طةةل ئموةةةا  م ي ةةا  تصةةم ع يئمةنةة  ةمةةا  ةةوي ع
 ع(و5010يئةنا , ويئتحال ات يالةتصاال ل )ح مي, 

 ( مفاهيم الدراسة1-1جدول )

 الدراسةأهداف  1-3
 تح  ق ثالثل أهاليف هي:إئ    سد  يئةاحث

شةةةا  ا يئمصةةةمع يئمدمةةةا ي فةةةي يئم يئتةةةي تدتمةةةال   ةةة أهم ةةةل يئم ح ةةةل يئتصةةةم م ل  تو ةةة   -1
 و يئدما   مجا  فيوأث ها  ستاليملتح  ق يالئيئمدما  ل 

يالسةةتاليمل تةةأث   تح  ةةق يالسةةتاليمل ومد فةةل إئةة   تح  ةة  يئمدائجةةات يئتصةةم م ل يئتةةي تهةةالف -5
ةائة  ةةةل    ةة  يئتصةةم ع يئمدمةةا ي مةةةن هةةال  ال يسةةل يئمدةةا    يئمطة ةةةل فةةي يئمةةةاني يئت   ال ةةل
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 ةةةل مهت مةةةل , وتةةةذئل يسةةةتد يل نمةةةاذا مةةةن يئمشةةةا  ا يئمداصةةة   فةةةي منةةةاطق مناهيئسةةةدوال ل
 ةائمم تل يئد ة ل يئسدوال لو

وت  ةة ع يالسةةتاليمل  ة ةةاذسةةا ال يئمصةةمع يئمدمةةا ي, فةةي م  ةةاذ تصةةم مي  إئةة   يئوصةةو  -7
 وئم ح ل يئتصم ع ةة  إنشا  يئمةن 

 مشكلة الدراسة 1-4
ةأهم ةةةل يئحمةةاظ   ةةة   ةإنشةةا  وتصةةةم ع يئمةةةاني ئ مشةةة و ات يئمدما  ةةل يئمدمةةةا   نيااليال يهتمةةاع 

ةةةةال , ونجةةةال ذئةةةل متةةةن يالسةةةتلنا   نةةة   ي تةاطةةةا وث  ةةةا ال ةاالسةةةتاليملمةةة تةط ن يئة  ةةةل, وأصةةةةحوي 
 ح ةثوغ  هةاوو  أئمان ةاو م  ت ةل وة  طان ةا ت المةل مثة  يئوال ةات يئمتحةال  يمأيئم يندتةذ   ة  يئةالو 

أوئةةةة  ةمةةةةاالل يئمحافظةةةل   ةةة  يئة  ةةةل, و  ئمشةةةةا  دهع تهةةةتعةةةةوين ن وةةةة يما هاصةةةل  ةةةةاموي ةو ةةةا
ت فا مدما  ل ة يما  أن ن اش  دتنا يالسالم ل ل يئد ة ل يئسدوال ل طة ا ئةائمدما   ن في يئمم ت

ائدمةةا   ف , وهاصةةل أنهةةا ويجهةةل ئ دةةائع يالسةةالمي,ة  ةةي ويالةتصةةاالي ويالجتمةةا يمةةن يئمسةةتوج يئ
ن  ستماال الي ويجتما ي, ذئل يئتطو   مت ل ةأنتجت  ن تطو  ة  ي ويةتصا يئت   ال ل ةائمم تل

 وآئ ةةل ة نةةاما ةةالع وجةةوال تةةت هم مشةةت ل هةةذ  يئال يسةةل فةةي صةة   يئمح  ةةل, فةةة  فةةي يئدمةةا   يئمدا
  ا  متن يالستماال  مةن ل ويئممهوع يئدائمي ئالستاليملو وأئ دما   يئمح  ل يستجاةل ئ ة  ل يئمح ط

ة نةةةاما ئ ة  ةةةل يئسةةةدوال ل مةةةن هةةةال  تطةةةو   يئمدائجةةةات يئمدما  ةةةل يئةةةة يما يئدائم ةةةل فةةةي تطةةةو   
  و   ل يئمح طليستجاةل ئ ظ وف يئة 

 فرضيات الدراسة 1-5
 هي:يئتائ ل و م   ات يئت وع هذ  يئال يسل     

مصط   وممهوع يالستاليمل ويئتنم ل سا ال يئمدما   ن في تطو   يئتصام ع يئمدما  ل وفق  -1
 مةاالل يالستاليمل ويئحماظ     يئة  ل, ويااليال فت  يئمدما ي ةاالهتماع ةائدما   يئمداص  و 

 ةق يالسةتاليمل   ة  يئتصةام ع يئمدما  ةل مةن هةال  سةن ةدةل يئ ةوين ن هنال إمتان ل ئتح  -5
أو يئتشةةة  دات يئمنظمةةةل ئ ةنةةةا , وذئةةةل ةو ةةةا م  ةةةاذ ئالسةةةتاليمل  ال ةةةع يئة  ةةةل يئسةةةدوال ل 

 و سا ال يئمصمع     تةني وينتشا  هذي يئنوع من يئمةانيو
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 أهمية الدراسة 1-6
ة ناما ة اذ يئتصم مات يئمدما  ل ت يئالو  يئمت المل في ينشا  يالستماال  من تجا ب وهة ي

في يئمم تل يئد ة ل يئسدوال ل, ئ مساهمل في يئمحافظل     يئة  ل     يئمستوج  لما يئة   تتويفق
 يئدائميو

 الدراسة  نطاق 1-7
 في سبيل تحقيق أهداف هذه الدراسة سيتم مراعاة الحدود التالية: -

مشا  ا يئدم ين ل ويئئمةاني تع تطة ق جم ا يئتح  الت     نماذا من ي حدود مكانية: -1
يئمم تل  مناه ل تتم ا ةهافي ثالث مناطق , ويئتي س تع يهت ا ها ةائمم تل يئد ة ل يئسدوال ل

يئمناه ل وما يشته ت ة   هصا صهاال ل وذئل ةنا      يئتما ا يئوي   في و يئسديئد ة ل 
 و ما تها يئت   ال ل

مةةةاني يئت   ال ةةل يئتةةي تطةةو ت   ةة  مةة  سةة  وع يئةاحةةث ةتح  ةة  نمةةاذا مةةن يئ حدددود امانيددة: -5
, وهو يئدةاع يئةذي ع 1732 اع  أيما ةة  يئطم   يئناتجل  ن يئث و  يئةت وئ ل إئ   يئدصو 

, ثةةع سةة تع أ  ةةا تح  ةة  فةةي ي طةةا  ةةة ول   ا  ةةل ئ مةةويطن ن يئتنم ةةل يئد ةةا ي ةةةالأ ف ةة  ةنةةل
 ذئل يئداعو  ها ةداليئدم ين ل يئمداص   ويئتي تع ةناا نماذا من أهع يئمشا  ا 

وذئةةةل ةةةائ جوع يئةة  يالة ةةةات يئةحةةث يئد مةةي ومةةا  حصةةة     ةةل يئةاحةةث مةةةن  حدددود علميددة: -7
 وي يئمستاليعيئتصم ع يئمدما  ةالو ها م يجا   م ل تستد ل 

 املنهجية البحثية  8 -1
يع في ة ن يئال يسل يئنظ  ل ويئتح    ل ئمناةشل يتجا  يئتصم ع يئمستال دتمال هذي يئةحث     يئماا 

ا  ل ئدما   ةدل يالست يت ج ات يئتي تسا ال يئمصمع في تح  ق تصام ع مدمإئ   يئدما   وصوال
 , ومد فل الو  يئتصم ع يئمدما ي في يالستاليمل يئة   ل ئ مةاني تائتائي:مستاليمل 

يستد يل مد في ئ ة  ل ويئتنم ل يئمستاليمل وةالي ل ظهو ها, ومالج  على المستوى النظري: -
 من مسم ات في مجا  يئدما  و  تحتها اوما  نال  ي يئتصم ع يئمدما ي يئمستاليع تح   ها ف

 تع ي تماال يئمنها     هذي يئمستوج ةتح    ووصف  والوصفي: على المستوى التحليلي -
مأمث ل يئدناص  ويئمم اليت يئمال مل ئ تصم ع يئمستاليع من هال  مجمو ل من يئنماذا وي

 تجاوب يئتصم ع يئمدما ي ةها ما متط ةات يئتنم ل  يئتي ئدما   ةدل مناطق يئمم تل
يئمستاليمل ةشت   اعو تما  تع تح    مويطن يئ و  ويئ دف ويئم م ويئمدوةات يئتي تحو  

 الون تطة ق يئدناص  ويئمم اليت في يئتصم ع يئمدما ي في يئمةاني يئمداص  و 
هاليف هذ  حت   ح ق أو م ع يئمدما ي يئمستاليع وفي سة   أن  ح   يئةاحث توجهات يئتص

مناه ل يئةاحث أن  ستد ل يئدما   يئت   ال ل ويئمداص   في ثالث مناطق  ,  أج يئال يسل
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يئمناه ل  هصا صهاال ل وذئل ةنا      يئتما ا يئوي   في و يئمم تل يئد ة ل يئسد تتم ا ةها
 ل  س   منط ل يئ  ال ومنط ل متل يئمت مل ومنط وهي:وما يشته ت ة   ما تها يئت   ال ل 

ا   م ل يئةاحث من م يج  حص       الة ات يئةحث يئد مي وماأإئ   وذئل ةائ جوع
 ئتصم ع يئمدما ي ئتح  ق يالستاليملو ممهوع ي يستد  ت

 هيكل الدراسة 1-8
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 مقدمة  2-1
 يإلنسةةةةانمدائجةةةةل يئمشةةةةات  يئة   ةةةةل يئناتجةةةةل  ةةةةن يسةةةةتهاليع ةأهم ةةةةل  تمامةةةةا ام تندةةةةيئدةةةةائع  صةةةةة أئ ةةةةال 

يئمةاتم  يمأو  حةو  يئة  ةل فةةي  ةدةال يند ةةاال ويااليالت يمأهم ةل ةةذئلموي الهةا ةصةو   سةة ة ل, ويسةتهالل 
تنةاو   ةال  مشةات  ح ةث ع, تحةت شةدا  أ ل ويحةال , 1735 سةنل فةي ةالي ةل يئسةةد نات, هوئعتو ست

إئة   و ة و   يئتوجة (, 5002وطةائةي ,  سةاح ) منها يئت وث يئة  ي, ويستنايف يئمصةاال  يئطة د ةل
 .ما يستم ي  يئتنم ل يالةتصاال ل تنم ل ت من يستم ي  يئح ا 

يئمسةةتم  , ويئحةةال مةةن  أهم ةةل يئتنم ةةل يئتةةي تو ةة  ويمأةحةةاث مةةن يئت ةةا    لظهةة ت مجمو ةة وةدةةال ذئةةل
يئطة د ةل و  ة  يئتا نةات يمأهة ج يئمح طةل  يإلنسةان مةن يئتةأث     ة  ح ةا  ائة  ل, ئمةا ئهةايإل  ي  ة

ةمسةةةم  ع, 1725سةةةنل مةةةع يئمتحةةةال  ت   ةةة  أ التةةة  يمأ مثةةة   ةةة  يمأ ل,  تشةةةا ت  فةةةي يئح ةةةا يئتةةةي 
أسة وب إئة   سةلأن هنةال حاجةل ما أو ة ويئةذي  (Our Common Future) "مسةت ة نا يئمشةت ل"

ما فظهةة  ةةةةة  WCED, 1987), )جال ةةال   ةةمن يسةةتم ي  ل يئتنم ةةل يالةتصةةاال ل   ةة  يئمةةالج يئةد ةةال
ف   ةة  أنهةةا "ت ة ةةل    تةُةةةةد يئتةةيو و  (Sustainable Development)"يئتنم ةةل يئمسةةتاليمل"  سةةم 

  و تها"يئ االمل     ت ة ل يحت اجا يحت اجات يمأج ا  يئحائ ل الون يإل  ي  ة ال   يمأج ا 
وةال يهتمت مدظع الو  يئدائع  نا ل هاصل ةموي ة ا حما ةل يئة  ةل ويئتنم ةل يئمسةتاليمل, وذئةل نت جةل 
محاوئةةل ت   ةة  ي ثةةا  يئة   ةةل يئناجمةةل  ةةن يئنشةةاط يئةشةة ي, ويئحمةةاظ   ةة  يئمةةوي ال يئطة د ةةل ئ ج ةةا  

ع, ومةاتم يت ةمةل 1723اع يئ االملو و أتي ذئل تةدا ئت     يمأمةع يئمتحةال   ةن يئة  ةل ويئتنم ةل فةي  ة
ع, ةائة يا ةةة  وجنةةةوب 5005ع, و1775(,  ةةةامي Earth Summit-1,2يمأ ل يمأو  ويئثةةةاني )

ه(, يئتي أتالت   ة  أهم ةل يئمشةا تل يئجما  ةل مةن جم ةا يئةالو  ويئشةدوب 1251ف    ا, )يئسويط,أ
يئة  ةةل, ويئحةةال مةةن ة طا اتهةةا يئمهت مةةل ةأسةة ع وةةةت ممتةةن, ةمةةا ف هةةا يئ طةةاع يئدم ينةةي, ئ حمةةاظ   ةة  

 مهالال  ةاال محال و تف الين يئموي ال يئطة د ل يئتي أصةح
ومشةةت تا ةائ  ةةا ا يئة   ةةل يئتةةي  أصةةة  مسةةاوالئةةذئل فةةإن يئ طةةاع يئدم ينةةي فةةي هةةذي يئدصةة   ونت جةةل

 تدتةة  أحةال يئمسةته ت ن يئ   سة  ن ئ مةوي ال يئطة د ةل تةامأ ل ويئمةويال ويئم ةا ةةالأت تهةالال يئدةائع فهةي 
 ووهي من أة ا يئمشات  يئتي أث ت      يئة  ةل ةسةةب يسةتم ي ها طةوي  فتة   تشةل   يئمةنة  ويئطاةل
ئ ةج ا  نهةا تم ةات تة ة   مةن ي فةإن  م  ةات صةنا ل يئةنةا  ويئتشة  ال يئتث ة   ويئمد ةال   نةتا وأ  ةا

 لوويئت وث ويئمه مات يئص ة
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)يئدما   يئمستاليمل, ويئمةاني في يئ طاع يئدم يني منها جال ال  نتا  ن ذئل ظهو  مسم ات ومماه ع 
في ظ     ا ا يئة  ل ويئتنم ل يئمستاليمليئه  ي (, تدتذ يالهتماع يئمتنامي ئالج يئ طاع يئدم يني ة

يالستلال  يمأمث  ئ موي ال يئطة د ل, ويال تماال ةشت  و حما ل يئة  ل, من همل يستهالل يئطاةل, 
و   يئت الع يالةتصاالي وتحس ن مستو ات تة       مصاال  يئطاةل يئمتجالال , ما يالهتماع ة   

 ويإلنسانيئ يحل ئالج 
يئه م ل يئنظ  ل ئ ة  ل ويئتنم ل يئمستاليمل و الةل يالستاليمل يئة   ل إئ   وفي هذي يئمص  س تع يئتط ق

يالستطالع     ةدل إئ   في يئدما  , ومد فل يالتجاهات يئمدما  ل يئالي مل ئالستاليمل, وصوال
 يئةنا  يمأه   يئدائم لوو  لأنظمل يالستاليم
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 االستدامة البيئية:   2-2
إئةة   تهةةا يئطة د ةةل ومةةن ثةةع يئتطةة قيئممهةةوع يئدةةاع ئ ة  ةةل ومتونا  ةةتع تو ةة  سةةوف فةةي ةةةاالل يمأمةة  

 وفي يئدما   هما في فهع يالستاليملنم ل يئمستاليمل ئمد فل يئدالةل ة نممهوع يئت
 أوال: البيئة 2-2-1
 ل نذت  منها:هنال  ال  تدا  ف ئ ة   
 مةا أو يئمح طةل يئة  ةلتدنةي و  (Environment) يئ ونةاني  يئمصةط   مةن مةأهوذ  ت مةل يئة  ةل ( أ

 أ نمةا يئتا نةات تة  ال يسةل   ةع يئة  ةل  شةم و  « Ecology » ييإلنسةان يئة  ةل ةد ةع أح اًنةا تسةم 
 وسةويها الون ة  ةلةائ يئطة د ةل يإلنسةان  الةةل ال يسةل   ة   ليإلنسةان يئة  ةل   ةع   تصة  ة نما, تد ش

(David and Watson, 2007و) 
 هةذي و تمث  ,يإلنسان ف    د ش يئذي ويئمدنوي ويئح وي يئماالي يئمح ط هي يئة  لوتع تد  مها ةأن 

 هةي أو, ح ةل تا نةات أو ماال ةل متونةات مةن مةنهع  حتو   تة  وما ويئهوي  ويئما  يئت ةل في يئمح ط
 , ومأوج والوي  وتسا  من غذي  ح ات  م ومات     ف   و حص  يإلنسان ف    د ش يئذي يإلطا 
 و(ع5002وطائةي ,  ساح ) ويئةش  من أة ين  ما ح ات  ف   و ما ذ

و ناص  , ويمأ ل ويئهوي  يئم ا وتشم  , من  ناص  ح و ل اإلنسانة طما  ح هي  :يئة  ل ( ب
 ع(5003)حسن,  وfloraو ناص  يئة  ل يئنةات ل , faunaيئة  ل يئح وين ل 

,     أنها والال  يئح ا      يمأ ل :وفي تتاب يئدما   يئة   ل تع تد  ف يئمائف ئ ة  ل ( ت
تويان طة دي ة ي ج  ان   ةإت انوة ااها وس  يستم ي  تها في مجمو ل ظويه  وموجواليت نسجها 

  ع(1772و )س   ني, يئحي  تنام  أ وع وأ وع  ة  مس    يئه   ل
ةما   ع من , يإلنسانأو يئمجا  يئمتاني يئذي  د ش ف   و)يئة  ل( في يئد ع هي: "يئوسط  ( ث

  ع(5007)يئم ي,و ظويه  طة د ل وةش  ل  تأث  ةها و اث  ف ها
مةةن تا نةةات ح ةةل وغ ةة  ح ةةل, تةةأث   اإلنسةةاننهةةا مجمةة  يمأشةة ا  يئمح طةةل ةةأ ف يئة  ةةل ةةو متةةن تد  
 ويإلنسانو تأث  ةها 

ئةةة  تهةةةع تةةة  يئمجتمدةةةات يئلن ةةةل ويئم  ةةة  ,  الالو ع(: هةةةي إطةةةا  ال حةةة1723ويئة  ةةةل  نةةةال )يةةةة يه ع,   ( ا
هةةذ  يئمجتمدةات ماال ةةا و وح ةةا و ةن ط  ةةق يئحمةةاظ  طيئمت المةل ويئمته مةةل, فهةي تحتةةوي   ةة  مةا  حةة 

 و يإلنساننسان ل أس ع ئننسان ح ث يئمحافظل     إ     يئة  ل ت الع سة  ح ا 
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تتتةةةةةةون مةةةةةةن تا نةةةةةةات  ام ةةةةةةلهةةةةةةو وحةةةةةةال  ة   ةةةةةةل متت: "يئنظةةةةةةاع يئة  ةةةةةةيع(, أن 5007وةةةةةةةا  )وا ةةةةةة ي, 
وفةةةةق نظةةةةاع الة ةةةةق ومتةةةةويان  فةةةةي متةةةةان مدةةةة ن  تما ةةةة  ةد ةةةةها ةةةةةةدل ح ةةةةل ومتونةةةةات غ ةةةة  ح ةةةةل

 "في ال نام ت ل ذيت ل
  أ ةدل متونات ن هصها في ي تي: فيوئهم وا  ي متونات يئنظاع يئة  ي 

 مجموعة العناصر غير الحية (1
, هائمهت مةةةةةل وحةةةةة ي   يئشةةةةةمذ و ةةةةةو اايتةةةةة  ييئمةةةةةا  ويئهةةةةةوي  ةليئدناصةةةةة  يئل ةةةةة  ح ةةةةةل مثةةةةة  وتشةةةةةم  

 و ت ع م ومات يئح ا  يالساس لويئتي  , ويئت ةل ويئصهو  ويئمداالن يئمهت مل
 المنتجة مجموعة العناصر الحية (5

 و ط ةةةةةةق    هةةةةةةا, يئتا نةةةةةةات يئح ةةةةةةل يئنةات ةةةةةةل وهةةةةةةي يئتا نةةةةةةات يئمنتجةةةةةةل ويئمةةةةةةاث     ةةةةةة  يئة  ةةةةةةل مثةةةةةة 
وتنةةةةةةةتا  وئةةةةةةة ناصةةةةةةة  يئمجمو ةةةةةةةل يمأمجمو ةةةةةةةل يئمنتجةةةةةةة ن مأنهةةةةةةةا تصةةةةةةةنا غةةةةةةةذي ها ةنمسةةةةةةةها مةةةةةةةن  

 تسج نو و يمأ
 مجموعة العناصر الحية المستهلكة (7

ومةةةةن ثةةةةع  ط ةةةةق , يئح وين ةةةةل يئتةةةةي تدتمةةةةال فةةةةي غةةةةذي ها   ةةةة  غ  هةةةةا لوهةةةةي تت ةةةةمن يئتا نةةةةات يئح ةةةة
 ويئح ويناتو يإلنسان   ها مجمو ل يئمسته ت ن وتشم  

  مجموعة العناصر الحية المحللةذ (2
و تح  ةةةةةة  أ فةةةةةةي يئمط  ةةةةةةات ويئةتت   ةةةةةةا وت ةةةةةةوع ةدم  ةةةةةةل تتسةةةةةة   وتت ةةةةةةمن تا نةةةةةةات مجه  ةةةةةةل تتمثةةةةةة 

 ويئمجمو ل يسع يئمح الت يئمويال يئد و ل )نةات ل أو ح وين ل( وئهذي  ط ق     هذ 
 التنمية املستدامةثانيا:  2-2-2

وةةةةةةةةال تةةةةةةةع تنةةةةةةةاو  مد فةةةةةةةل مصةةةةةةةط   ,  ةةةةةةةأتي ممهةةةةةةةوع يالسةةةةةةةتاليمل ةمدنةةةةةةة  يالسةةةةةةةتم ي  ل ويئال مومةةةةةةةل 
 ئساةق, وهو ذو ي تةاط وث ق ةائتنم لو يالستاليمل في يئمص  ي

  ا : أنم ت يئشي  ونّم تة : جد تة   و مصال  من يئمد  )نّم (ةأنها في يئ لل  يئتنم لوةال تع تد  ف 
    ع(5007)يئم ي, وأي: ط ب الويم , أما ت مل )يئمستاليمل( فمأهوذ  من يستاليمل يئشي  و نام ا

ة غع  –وهذي يئمصط    و ال  يئموي ال ويئ ال يت ويإلنتاج ل  يال ةائتنم ل ا ا ومن يئناح ل يالصطالح ل
, مث : يئتنم ل يالةتصاال ل,  ستدم  ئ الالئل     أنماط مهت مل من يمأنشطل يئةش  ل -حاليثت  

     ع(5007)يئم ي, وويئتنم ل يئةش  ل, ويئتنم ل يالجتما  ل
     فط  ل في يئة  ل  اص     تحو    ن يإلنسانفي أص ها هي ناتا  م   هانأه ون ةو  فها آ

,  يإلنسانت اة  حاجات  س ا و هالماتإئ   أي, ث ويتإئ   (و و و ت يت ب و ةن ات ج وئوج ل )
ة  من أالويت  نما  ستد و  ما  وظم  من مدا ف   م لو  يإلنساني يئتحو    دتمال     جهال هذو 
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ال جل يإل  ي  إذي إئ   ص و  , يئمط ي تل    في يئة  ل  هالال تويانها, وةال  تع  ووسا   ت ن ل
 يئة  يو يئتويان يستداال وةال تها      يالحتما تجاوا ةال   يئمط   يئة   ل     

التنميدة ( ةةأن WCED,1987ويئتنم ل يئمستاليمل تع تد  مها من ةة  يئ جنل يئد م ل ئ تنم ةل ويئة  ةل )
مأج ا  يئ االمل     ت ة ل يئتنم ل يئتي ت ةي يحت اجات يئحا   الون تد  ل ةال   ي هي " المستدامة

 يحت اجاتهع ئ هط "
ئ الالئل     يئتنم ل يئتي ت ةي يحت اجات يئحا   الون أن تاث  في ةال   يمأج ةا  يئم ة ةل  وةال   فت

وفةةي نمةةذ , ةةة ن يئج ةة  يئحةةائي ويئج ةة  يئمسةةت ة ي أي إنهةةا تتط ةةب ت ةةامنا,   ةة  ت ة ةةل يحت اجاتهةةا
  و ئموي ال يئة   لت من ح وق يمأج ا  يئم ة ل في ييئوةت 
 متط ةةات تال ةع يئتةي يئتنم ةل : هةيالتنميدة المسدتدامةع(, ةةأن 5010)محمةال ويئم  جةي, و ة ف
 وت ة ل متط ةاتهع ما ئتتويفق يئمست ة  ل يمأج ا  ةال   إن ام الون يئحا  

 م هةةةا  يإلنسةةةانتتط ةةةب مةةةن يمأ مةةةا  يئتةةةي جم ةةةا : التنميدددة المسدددتدامة ب نهدددا عدددرفنوعلدددى هدددذا 
حةةةق يمأج ةةةا   ةجانةةةب م ي ةةةا , يئمةةةوي ال يئة   ةةةل ةائ ةةةال  يئةةةذي  ح ةةةق يئتنم ةةةل يحت اجاتةةة  مةةةن سةةةتثما ال

 اوط  ق تح  ق يئتويان ف ما ة نهم, وذئل  ن يئث ويتيستدما  هذ  يئ االمل في 
 ة ن يئتويان ئتح  ق يئمتهذ  ويإلج ي يت يئس اسات من مجمو ل     ت وع يئتي يئتنم ل أ  ا هيو

 :ع( 5010يئتائ ل )محمال ويئم  جي, يئثالثل يئة   ليئمنظومات  تما  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 (: المنظومة البيئية للتنمية المستدامة.1-2شكل )

 م(2010المصدر: )محمد, والمليجي, 

 يئطة د ل يئة  ل
Natural Environment 

 يئمصندل يئة  ل
Manufactured Environmen 

 يالجتما  ل يئة  ل
Social Environment 



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 
 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ع و1735ماتم يت متتائ ل ة ن  امي  لتما نالحظ ظهو  يئتنم ل يئمستاليمل ةدال يند اال ثالث
 يئماتم  وت ها تانت ذيت أهم ل هاصل, فمي حسب تا  خ يند االها, ع, وةال تدالالت أسمااها5005
تحت يسع ماتم  يمأمع يئمتحال  حو  تان  1735يستوتهوئع ) يئسو ال (  اع في  يئذي يند اليمأو  
تحت يسع ماتم  يمأمع  1775يئة يا   (  اع  ( يئثاني   ال في   و الي جان  و, و يإلنسانة  ل 

ع, 5005) جنوب إف    ا ( في سةتمة  افي جوهانسة   يند ال يئثائث, و يئمتحال  حو  يئة  ل ويئتنم ل
 دة   ن تطو   هنا يمأسما  هذ   تل  و , حو  يئتنم ل يئمستاليمل   يمأمع يئمتحال ماتم يسعتحت 

و يئمح ط يئح وي يئذي  د ش ف   و ما ذ نشاطات يئح ا و  يإلنسانة ن   دالةلئمماه ع يئدائع 
(http://vb1.alwazer.com/t35377.html,5015) و و متن ت ه م أهع يمأحاليث يئدائم ل

 تي:و  مسم  يئتنم ل يئمستاليمل في ي ويئتي سا الت ظه
 يئحالث يئسنل

 ع1735

ل, وأن  يئطة دمحالوال  في  يئموي ال نأفت   ف   يئذي ش ح  )حالوال يئنمو(ت     أصال  
ست ة , يئم ةاحت اجات يئموي ال يئطة د ل ئن تمي فإن يالستهاللإذي يستم  تاي ال مدالالت 

) يئماي ع, يئم ي ي, يئلاةات, مصا ال  من وأن يستنايف يئموي ال يئة   ل يئمتجالال 
)  ويسب يئمداالن, ح و  يئنمط ويئلاا يئطة دي, مث ل   يئمتجالال  يئيمأسمال( ويئموي ال 

 طة ات يئمحع (  هالال يئمست ة و

كمية الموارد 
 الطبيعية 
والبيئية 
 المتاحة

 

استخدام 
ر كبأكمية 

 من المتاح
 

استخدام 
 أقلكمية 

 من المتاح
 

هدر 
وحرمان 
لألجيال 
 القادمة

 

توفر 
تنمية 

لألجيال 
 القادمة

 

تنمية 
غير 

 مستدامة
 

تنمية 
 مستدامة

 

 ( المفهوم العام للتنمية المستدامة.2-2شكل )

 المصدر: تنسيق الباحث
 

 

http://vb1.alwazer.com/t35377.html,2012
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 ع1737
وساهمت في  م  ل  ,أن يئموي ال محالوال  يئحجعإئ   يئدائع ونةهت هات أامل يئةت و 

 امات  ال ال  هالالت يمأ لوأظهو  فت   يئتنم ل يئمستاليمل ةدال حالوث 

 ع1720
أهم ل تح  ق إئ   نةهت هذ  يئوث  ل يمأذهان  ائم ل ئ صون, يست يت ج لصال ت وث  ل 
 يئدطا و   من موي ال يئة  ل و ةال   يئنظع يئة   ل     يإلنسان  ما  حصاليئتويان ة ن 

 ع1723

 ئ جنةل يئدائم ةل ئ تنم ةل ويئة  ةل ت   ة ) مسةت ة نا يئمشةت ل (, تانةت  سةائل هةذيي أصةال ت
فةي  ت ة ةل يئحاجةات يئمشة و ل ئ نةاذو تنم ةل يئمةوي ال يئة   ةل م ي ةا  إئة   يئت   ة  يئةال و 

 الون يإلهةةال  ة ةةال   يئةةنظع يئة   ةةل   ةة  يئدطةةا  يئموصةةو  ئت ة ةةل حاجةةات حا ةة هع
 يمأج ا  يئمست ة  لو  

 ع1775

ةةةة ات فتةةة   يئتنم ةةةل يئمسةةةتاليمل أو و د ةةةال مةةةاتم  يمأمةةةع يئمتحةةةال   ةةةن يئة  ةةةل ويئتنم ةةةل, ين
 يئمتويصةة ل تويحةةال  مةةن ةوي ةةال يئدمةة  يئةةوطني ويئدةةائميو وو ةةا يئمةةاتم  وث  ةةل ممصةة ل

 ويئدش  نة ناما يئدم  في يئ  ن يئحاالي و ئ
 

 ع5005
يئدةةائع  يسةةتجاةلصةة  ل ئ  يجةةا ح ل  مةةع يئمتحةةال  حةةو  يئتنم ةةل يئمسةةتاليميمأ ند ةةال مةةاتم ي

  وئمت   يئتنم ل يئمتويص ل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مية المستدامةالتي ساعدت  في ظهور التن( األحداث العالمية 1-2جدول )

 المصدر: تنسيق الباحث

 م1735 ف ط  اع اإلنسانيالهتماع ة

 ع1775 يالهتماع ةائة  ل ويئتنم ل  اع

 م5005 يالهتماع ةائتنم ل يئمتويص ل  اع

 ( مراحل تطور مفهوم التنمية المستدامة3-2شكل)

 المصدر: تنسيق الباحث
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 حماور وابعاد التنمية املستدامة:  ( أ

ع, 5010) ط ل و ية يه ع ةداال    س ل اليمل ثالثل محاو  وأيتمق تث   من يئةاحث ن أن ئ تنم ل يئمست
فةي ل يئمسةتاليمل ممهوع يئتنم ة , ئتمث هة(1271هة, محمال ويئم  جي,1271ع,  حسن,5010يئش  ف,
, ح ةان يئنمةو يالةتصةااليساس ت ن وهما مشت ل يئتالهو  يئة  ي يئتي تصاحب في مدظع يمأة  ت ن أ

  و وأ  ا يئحاجل يئم حل ئهذي يئنمو ئ   ا      يئم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هةةذ المةةا إئةة   مةةا يئحاجةةل,  ويالجتما  ةةل,  يالةتصةةاال لو ,  يالسةةتاليمل يئة   ةةل وهةةذ  يئمحةةاو  تمثةة  :
 يئتنم ل  م  ل وئنجاح و ما ة نهعف   ويئدم      ت و ع يئتويان ف ةداال يئثالثل ةط   ل أيمأيئمحاو  و 

 ويإلنسانق يالستاليمل و فاه ل  ئتح  وتتام ها يئمحاو  هذ  يست  ي  من ةال ال يئمستاليمل

  المجتمعالمجتمع  االقتصاداالقتصاد

 البيئةالبيئة

 االستدامة البيئية 
 التنوع الحيوي –تحمل التوسع  –التكامل مع النظام البيئي 

االستدامة 
 االجتماعية 

 الهوية الثقافية 

 التقوية 

 مكانية الوصول إ

 الثبات 

 العدالة

االستدامة 
 االقتصادية 

 النمو والنماء 

 التطوير

 نتاجاإل

 االنسيابية

تحقيق االستدامة 
 ورفاهية اإلنسان

 بعادها.ية المستدامة وأ( محاور التنم4-2شكل)

 م2010المصدر: الشريف,
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 املستدامة التنمية عمليات خصائص ( ب

 يئتنم ةةل  ةةن تم اهةةا يئتةةي ويئهصةةا م يئمم ةةايت مةةن ةمجمو ةةل يئمسةةتاليمل يئتنم ةةل تتمتةةا

 :ع (5010محمال ويئم  جي, ي )وه يئت   الي ةممهومها
 مد ةا  مأنهةا   يئتنم ةل فةي ويئتويصة  يالسةتاليمل  م  ةل ةهةا ويئم صةوال  :االسدتمرارية -1 

 ئتح  ةق غا اتة  جم ةا وتتامة  مجاالتة  جم ةا فةي تنم ةل يئمجتمةا فةي يئتنمو ةل يئدم  ةل نجةاح
 و يئمنشوال مويئن
 حةق   ةمن ةمةا ويئمتجةالال  ئ نمةاذ يئ اة ةل هاصةل  :الطبيعيدة المدوارد اسدتددام تنظديم -2

  تجةالال مةا ئمدةال  مسةاو   ةمدةال  يئمتجةالال  يئمصةاال  ةاسةتثما  وذئةل,  ف هةا يئ االمةل يمأج ةا 
 يئمتجةالال  غ ة  يئمصةاال  ويسةتثما ,  يسةت داة    ة  يئة  ةل ةةال   حةالوال فةي  تةون وأن , منهةا
 و متجالال  ةالي   يتتشاف ئمدال  مساو   ال ةمد
   ة  يئمحافظةل أي يئمسةتاليمل ئ تنم ةل يئ ةاةط يئمد ةا  وهةو  :البيئدي التدواان تحقيدق -3

نتةةاا,  يئطة د ةةل يئح ةةا  سةةالمل  غ ةة  ئ ثةة ويت يئدةةاال  يالسةةتهاليع مةةا,  متجةةالال  ثةة ويت وي 
 و يئمتجالال 

 (: محاور االستدامة وسبل تحقيقها.5-2شكل )

 م2010المصدر: الشريف,
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 مهت مةل ةة ن أهةاليف ويئتةةاال  امة يئتت تح  ةق   ة  ت تتةا يئمسةتاليمل فائتنم ةل :التكامدل -4
 و ( يئة  ي يئنظاع,  يالجتما ي يئنظاع,  يالةتصاالي هي ) يئنظاع أساس ل أنظمل لئثالث
 
 

 

 
 
 
 
 
 ثالثا: التنمية املستدامة يف اإلسالم 2-2-3

ئة ذ ةجال ةال   ة  يإلسةالع  يئممهةوع هةذي يئ غع من حاليثل مصط   )يئتنم ل يئمستاليمل( فإن         
يئدال ةال مةن يئنصةوم يئتةي تمثة  يئ تةا ا يئت  ع ويئسةنل يئنةو ةل يئمطهة    يئ  آنذت  ف ال  و م نويئمس 

, أو   ةة   مةةن تةة  مةةا ةةةال   ةة   يإلنسةةانسةةالع ةحما ةةل تةة  يإل, ح ةةث أيمأساسةة ل ئ تنم ةةل يئمسةةتاليمل
ال  الأ )ه  ن, وذئةةل تحةةت مةةة ةة ي  ةائة  ةةل يئطة د ةةل أو ةةةا ةدةةالع يإل يإلنسةةانال , وةائم اةةة  ةّ ةة ة  تةة 

حاطتهةةا و ,  يئمحافظةةل   ةة  يئة  ةةل مةةن تةة  مةةا  مسةةالها أو   ةة  ةهةةا و  وثهةةاو (و   ةة   وال  ةة ي  ي 
     ع(5007)يئم ي, وةائحمظ ويئدنا ل ويئص انل

 حة م وجوالهةا مأسةةاب وته  تة  هالي تة  في يإلسالع فإن يالستاليمل ة  ل في يئنها هذي     وس  يً 
 ع(5015يئحص ن,و )تدو  ها أو هالمها  ويم  نمي     يئةالي ل في
 :مهم ن هط  ن ةم اومل يئةالي ل في يإلسالع  ن ( يئموي ال يستاليمل) فمي
  لحمايتها أو لنموها العائق يشكل ما وهو ، الموارد( إهدار: ) أوال
 ئمظةةةل و الت وةةةةال يمأئمةةةاظ, مةةةن   يالفهةةةا ومةةةا “يإلسةةة يف“  ئمظةةةل يئمةةةوي ال إهةةةالي    ةةة  يئ ةةة آن  ط ةةةقف

 يئ ة آن مةن مو ةداً ( و شة  ن نيثنة )أتثة  مةن  فةي منة  يئتحةذ   مجةا  فةي منهةا يشتق وما يإلس يف
 َوَلدمْ  ُيْسدِرُفوا َلمْ  َأنَفُقوا ِإَذا َوالَِّذينَ ] 121/يمأندةاع [اْلُمْسِرِفينَ  ُيِحب   الَ  ِإنَّهُ  ُتْسِرُفواْ  َوالَ ] تدائ  ةوئ  مث 

 و13/يئم ةان [َقَواًما َذِلكَ  َبْينَ  َوَكانَ  َيْقُتُروا

 التي ترتكز على تحقيقها.األنظمة : أهداف التنمية المستدامة و (6-2شكل )
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 مثة  تحص  موي د  تتاال فال يإلس يف ئمظل   يالف ةما وذم  يإلس يف من يئ  آن في يئتحذ   أما 
 [مَّْحُسددورًا َمُلوًمددا َفَتْقُعدددَ  اْلَبْسددطِ  ُكددلَّ  َتْبُسددْطَها َوالَ  ُعُنِقددكَ إلددى  َمْغُلوَلددةً  َيددَدكَ  َتْجَعددلْ  َوالَ ] تدةةائ  ةوئةة 

 ِإنَّ ] 51/يإلسةةة ي  [ َتْبدددِذيرًا ُتَبدددذ رْ  َوالَ  السَّدددِبيلِ  َواْبدددنَ  اْلِمْسدددِكينَ وَ  َحقَّدددهُ  اْلُقْرَبدددى َذا َوآتِ ] 57/يإلسةةة ي 
 و53/يإلس ي  [َكُفورًا ِلَرب هِ  الشَّْيَطانُ  َوَكانَ  الشََّياِطينِ  ِإْدَوانَ  َكاُنواْ  اْلُمَبذ ِرينَ 
 ال يصل اإلنفاقلك أوالحد المشروع في ذ ,“يئحاجةل  ن  ا ال ما إنماق: “ةأن  يإلس يف يئد ما  و دّ ف

خىىريم مىىم الوفىىاء بحاجىىاتهم يالء, أو أن يترتىىع عليىىا حرمىىان اآدرجىىة التىىرف, أو السىىفا, أو الخىىإلىىى 

 م(2003)الفقي, المشروعة.

 والنمو الوجود فرصة لها تتاح أن بعد الموارد( تدمير: ) الثانيو 
 تدمير الموارد  ثانيا:

مو ةدًا(  أ ةد ن) أتث  من ويئتحذ   من  في “ذع يئمساال“وةال و ال “ يإلفساال“فإن يئ  آن يئت  ع  سم   
 21يئةة وع/ ]َظَهددَر اْلَفَسدداُد ِفددي اْلَبددر  َواْلَبْحددِر ِبَمددا َكَسددَبْت َأْيددِدي النَّدداِ [مةن يئ ةة آن, مثةة : ةوئةة  تدةةائ  

ْرِض َفَسددداًدا َواللَدددُه اَل ُيِحدددب  ُكلََّمدددا َأْوَقدددُدوْا َندددارًا ل ْلَحدددْرِب َأْطَفَ َهدددا اللَدددُه َوَيْسدددَعْوَن ِفدددي ا َ ومثةةة  ةوئةةة   
وتث  ًي ما    ن يئمساال في يئ  آن ةسمل يئالما  وي  يال  يئد ةو فةي يمأ ل ةةا   , 12يئما ال / اْلُمْفِسِديَن[

ددْنُهْم ُيددَذب ُ  َأْبَندداتدةةائ   ءُهْم ]ِإنَّ ِفْرَعددْوَن َعددَِ ِفددي اْ َْرِض َوَجَعددَل َأْهَلَهددا ِشددَيًعا َيْسَتْضددِعُف َطاِئَفددًة م 
]َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْ َْرِض ِإنَّ اللََّه وةا   , 2يئ صم/ َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن[

]اَل ُيِريدددُدوَن ُعلُدددو ا ِفدددي اْ َْرِض َواَل َفَسددداًدا وفةةةي مةةةالح يمأةةةة ي ,  33يئ صةةةم/ اَل ُيِحدددب  اْلُمْفِسدددِديَن[
 و27يئ صم/ ِلْلُمتَِّقيَن [ َواْلَعاِقَبةُ 

]َوِمددَن النَّدداِ  َمددن ُيْعِجُبددَك َقْولُددُه ِفددي اْلَحَيدداِة الددد ْنَيا َوُيْشددِهُد اللَددَه َعَلددى َمددا ِفددي َقْلِبددِه َوُهددَو أََلددد  وةةةا   
َذا تَددَولَّى َسددَعى ِفددي اَ ْرِض ِلُيْفِسددَد ِفِيَهددا َوُيْهِلددَك اْلَحددْرَ  َوالنَّْسددلَ  -اْلِدَصددامِ   َواللَددُه اَل ُيِحددب  الَفَسدداَد[ َواِ 
  و   502يئة   /

 ائجهةةةةا نظةةةةاع يإلسةةةةالع ةةةةةائمنها يئةةةةذي  دةةةةائا ةةةةة  ة  ةةةةل ة ةةةة ل يالسةةةةتاليمل ة ةةةة ل تدتةةةةة   فمةةةةن هنةةةةا
 ع (5015يئحص ن,)  يئ  ا ا يئمماث ل,

ةائة  ةةةةةةل مةةةةةةن أجةةةةةة   ةةةةةةمان يسةةةةةةتم ي  تها  يإلنسةةةةةةانائ ةةةةةةويةط يئتةةةةةةي تحتةةةةةةع  الةةةةةةةل تةةةةةة  ةأفاإلسةةةةةةالع 
 و أن  أتي أم  ينإئ   صائحل ئ ح ا 
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 رابعا: االستدامة البيئية 2-2-4
 يئالي مةل يئطة د ةل يئمةوي ال إنتاج ةل   ة  يئحمةاظ  تع  نالما تتح ق يئة   ل تاليملسيال أن يئ و   متن     

 يالةتصةاال ل يالسةتاليمل وتتح ةق, سةت ة  لميئ يمأج ةا  ةةة  مةن دمائهاتيسة مأغة يل تدا اهةا أو ئ مد شةل

 يالجتما  ةل يالسةتاليمل وتتح ةق, يئةامن ةمة و  يإلنمةاق مةن ثاةةت مسةتوج   ة  محافظةليئ  متةن  نةالما

) ط ةل ويةة يه ع,  ويئداليئةل مةن يمأ  ة  ويئحةال يالجتمةا ي يإلةصةا  مةن يمأالنة  يئحةال  تح ةق  نةالما
مجمو ةةةل مةةةةن يال تةةةةةا يت مةةةةن هةةةةال   تتشةةةت فةةةةي يئدمةةةةا    لي تةةةةا يت يالسةةةةتاليمل يئة   ةةةو  ع(و5010
 ي:تفي ي  ن هصها

  ناصة  مةن  نصة  ةائتدامة  مةا تة  يئالامةل يئم ونةل  ةمان شةم وت االعتبدارات البيئيدة: ( أ
مةا تدام ة  ةتافةل مةوي ال يئة  ةل, يالتةاين,  مةن تاف ةل ةال جةل االحتمةاظة ,ييئة  ة يئمحتةوج منظومةل

 فةي يإلفة يط تةالهو ها, و ةالع أو فنا هةاإئة   تةاالي ةط   ةل ال منهةا يئمتجةالال  غ ة  وهصوصةا
 ة ن يئدالةل توص ف يحت يع  ت من وغ  ها, مما يئم وثل يئصنا ات من ئ ة  ل جهال يئم يمأنشطل
 ع(و5010) ط ل وية يه ع,  يئمح طو ئ نظاع ويع   إطا  في يئح وي ويئمح ط يإلنسان

ة  ةةةل طة د ةةةل وتشةةةم  يمأ ل ويئمةةةا  ويئلةةةاا وجم ةةةا يمأغ مةةةل  -نوتتنةةةوع متوناتهةةةا يئة   ةةةل مةةةا ةةةة 
وشةة ال  فةةي هةةذي يئمحةة ط يئح ةةوي,  يإلنسةةان  نو ل وتشةةم  تةة  مةةا صةندوةةة ن ة  ةةل مصةة -يئح و ةل 

 (و5010)يئش مي, 
 

يئمستهالمل في  ويئموي ال ئ طاةل يئمةالال يالستهالل مستو ات جم ا وتشم  :ةاالعتبارات االقتصادي ( ب
يئمةا    أذ يسةتهاليع وتمةا   ,يئمسةتم  يئتةالفق  ةمان مةا ةما   ةل يئمةوي ال إالي   تةتع , وأن يئدمةا  
اليع يئمةويال يئمتاحةل ةمةا ال   ة  ةح ةوق يمأج ةا  ع(, ويسته5010) ط ل وية يه ع, مناسبو   ةشت

 (و5010حصو      يحت اجاتهع, )يئش مي, يئ االمل في يئ

  

إئ    االي ةال إغمائها أن في ئ تنم ل يالجتما  ل يئجوينب أهم ل ت  وت  االعتبارات االجتماعية: ( ت
 محةالاليً   دةال نمسة  يإلنسةان أن نظ  ةًا, ح ةث ت يئناجحةليالةتصةاال ا ذيت يئهطةط مةن يئدال ةال فشة 
 يحت اجةات وفهع يئ أي وتدة ل يئموي ال يئةش  ل تدا ا ذئل يئتنمو ل, و شم  يئص اغات تما   ئت   ع

 وتتةو ن مجتمةا صةائ  ع(و5010) ط ةل ويةة يه ع, يئ طا ةاتو  تافةل مشةا تل وتح  ةق يئمجتمةا
 (و5010ةنا  نظاع فدا و )يئش مي, نتاا و ئ د ش ةما  دم   من ا اال  في يإل
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 ستدامة البيئيةاال المستهدف

 مصادر المياه واآلبار وأنظمة الموارد الطبيعية والمياه العذبةلضمان الحماية الكافية  الماء

ضمان االستددام المستدام وحفظ وترشيد استددام ا راضي والغابات والمراعي والحياة الفطرية  الغذاء 
 اك وموارد الماءومصادر ا سم

 ضمان الحماية الكافية للموارد اإلحيائية وا نظمة البيئية والداعمة لكل أنواع الحياة الصحة
 ضمان االستدامة أو االستددام ا مثل لألرض والغابات والطاقة والمعادن السكن 
والتوسع في تطوير  ضمان االستدامة البيئية المحلية واإلقليمية والدولية للطاقة ا حفورية الطاقة 

 واستددام الغابات والموارد المتجددة البديلة
 دمج البيئة في المعارف العامة ومناهج وأنظمة التعليم التعليم 
ضمان االستددام المستدام للموارد الطبيعية التي يتطلبها النمو االقتصادي في القطاعات  الددل 

 الرسمية وغير الرسمية
 
 
 والبيئة اإلنسان 2-3

تط ةا " يئ ةوين ن يئة   ةل " وهةذ  ح   ةل  ة اهةا , يإلنسةان ةالي ,   دت ال يئد ما  أن ت  يئمه وةات      
هةو يئتةا ن يئةذي  مسةال يئدالةةل مةا يئة  ةل أو ,  ةما حةا  ين من ةال يت يإلنسانوةذئل فإن ,  يإلسالع
 ا أفدائة  فةي يئة  ةل وتويةدهةا من  فة ي ًي هةو نتةا يإلنسانئتن يمأم  يئماتال يئذي ال  ستط ا  و  حسنها

 ووأث ها ف   وفي يئتا نات يمأه ج

 دةةال تحةةواًل أهالة ةةًا وهةةو ئةة ذ تحةةواًل , يئتنم ةةل يئمسةةتاليمل وم ي ةةا  يمأج ةةا  يئمسةةت ة  لإئةة   إن يئتحةةو 
تمةا ند ةع أن يئشة  دل تتوجة  , فوموةف يإلسةالع مةن ذئةل وي ة  ,تتنوئوج ًا أو مسأئل يستثما  أموي 

وتما  ذت    ما  , ويئصويب ويئهطأ, مص حل مجموع يمأمل هي يئمد ا  ئ نما ويئ   و ,  ئ جمهو 
يئة  ةي ئة  ة مةل فةي ذيتة , وئة  يئحةق  أن ت  تا ن حي في يئنظةاع Deep Ecologyيئة  ل يئمتدم ل 

)يئم ةةة ن, أن  ة ةةة  فةةةي متانةةة , وهةةةذي هةةةو يئمنظةةةو  يإلسةةةالمي, يئةةةذي  جةةةب    نةةةا أن نةةةة ا  ئ دةةةائعو 
   ع(و5010

وتو   هطل  م  يئ  ن يئويحال ويئدش  ن ةةأن يئسةتان وأنمةاط يسةتهالتهع ويئت ن ةل هةع يمأتثة  تةأث  ًي 
, وئهةةذي تنةةاالي ة ةة و   يإلةةةال  مةةن يئهةةال  فةةي أنمةةاط يالسةةتهالل هاصةةل فةةي يئةةالو   فةةي تل ةة  يئة  ةةل

حهةةا يئهطةةل يئمت المةةل وتحم ةةا يئتنم ةةل يئمسةةتاليمل فةةي يئدةةائع مةةن هةةال  يئس اسةةات ويئةةة يما يئتةةي ت ت  

 ( سياسات تحقيق أهداف التنمية المستدامة2-2جدول)

 م2010المصدر: المقرن,
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ئتح  ق يئتويان يئمستاليع ة ن يالستهالل ونمةو يئسةتان وةةال   يمأ ل   ة  يسةت داب يئتل ة يت يئة   ةل 
 ما وصف يئت ن ات ويئوسا   يئالامل ئتح  ق ذئلو 

  ع(:5007ةائنظاع يئة  ي     جا  ن هما )وا  ي,  يإلنسانوتدتة   الةل 
  يئةذي  ستنشة   ويئمةا  يئةذي يئهةوي فهةو,  و ةل ويئنمسة ليئح   ث  في  م  اتة  يئذي  ا إطا  ح ات أوال:

 و وهو يمأ ل يئتي  س      ها و ةن  في  ةو ها مستن,  ش ة  و لتس  ة  
ن يئنظاع يئة  ي يئطة دي )يئمط ي(  شتم      متونات من نةاتات هاين يئث و  ويإلنتاا أي أ :ثانيا

 يإلنسةانمويال وس ا  حتاا إئ ها إئ   تحو يئمتونات ت أن هذ ح ث ,   ل وما  وصهو أوح وين و 
  و في ح ات 

 
 البيئةلعمارة وا 2-4

ل فائة  ةةةةةةل مةةةةةةن ناح ةةةةةة, ةدالةةةةةةةل تةاالئ ةةةةةةل ينيئة  ةةةةةةل ويئدمةةةةةةا    نع(, إ1721  ةةةةةةو  ) ةةةةةةةاليئمتاح,      
وذتةةةةةةة   , ه  تهةةةةةةةا يئها ج ةةةةةةةل ويئاليه  ةةةةةةةل وجم ةةةةةةةا تماصةةةةةةة  ها يئمدما  ةةةةةةةل يتةةةةةةةاث  فةةةةةةةي يئدمةةةةةةةا   وفةةةةةةة

 ان + ة  ل + تتنوئوج ا يئةنا  يئمداص   =  ما   ناجحل""إنس يئتائ ليئمداالئل 

ويئدمةةةةةةا   ,  هصةةةةةةا م يئة  ةةةةةةل يئمح طةةةةةل ةائدمةةةةةةا   سةةةةةةوف تةةةةةةاث    ةةةةة  يئنةةةةةةاتا يئمدمةةةةةةا يفنجةةةةةال أن 
 ةةةةةةةا يئمةةةةةةةةاني فةةةةةةةي يئمويةةةةةةةةا فو ,  أ ً ةةةةةةةا تةةةةةةةاث  فةةةةةةةي يئة  ةةةةةةةل سةةةةةةةوي  تانةةةةةةةت طة د ةةةةةةةل أو يجتما  ةةةةةةةل

ذئل تصةةةةةةةم ع يئمةةةةةةةةاني ةتةةةةةةة  وتةةةةةةة , اث    ةةةةةةة  يئهصةةةةةةةا م يئمناه ةةةةةةةل ئهةةةةةةةذ  يئمويةةةةةةةةا ةةةةةةةيئمهت مةةةةةةةل 
 و ويئمجتما يئمستهالع ئها يإلنساناث  في س وت ات  تماص  ها 

 يئحال ثةلتتنوئوج ةا يئال حص  ئ  من يإلنجاايت يئمت المل فةي  ي الال شهال يئدائعن إومن ناح ل أه ج ف
 حةةالأ يئدمةةا   وتدةةال,  , ويسةةتنايف مدظةةع يئمةةوي ال يئطة د ةةل فةةي مدةةالالت يئت ةةوث يئة  ةةي ي, وياال ةةاال

,  في ا اال  يئط ةب   ة  يمأ ل ويئطاةةل ويئمةويال يئمسةتهالمل فةي يئةنةا   يئماث   يالةتصاال ل يئ طا ات
, فمةي  يال تةاط هذي  و ص جحالإ  جد ها مما , مهت ف يالستدماالتإنشا  يئمةاني ئإئ   نظ ي ئ حاجل

 فةي ويئدمائةل اليتئ مدة يئمسةتم  ةائتويجةال يئح ةوي يئمحة ط هصةا م   ة  ويئةنةا  يئموةةا إ ةاليال  م  ةل

 يسةته يا  ةن يئنةاتا يئة  ةي يمأثة  جانةبإئة   هةذي, نمسةها يإلنشةا   م  ةلإئة    ةاإل ةافل يئةنةا  موةةا
 إنشةا  مةن يالنتهةا  وةدةال و يئةنةا   م  ةات مهت ةف فةي يئاليه ةل يئمةويال جم ةا ون ة  ومدائجةل وتصةن ا

شلائ  يئمةن   ويئلةاايت يئمةويال إصةالي  أن أي,   يئتشةل  فتة   طةوي  ويئمةا  يئطاةةل يستهالل  ستم ,  وي 

  م  ةات ثةع, ئ موةةا ن  هةاو ,  تصةن دها و, يئمةويال يسةته يا مةن ةالي ةلً   سةتم  يئصة ف ومةا  يئم وثةل

 ع(  5010و ) ط ل وية يه ع,ويإلايئل يئهالع وأه  يً ,  ويإلصالحات يئص انل,  يئمةن  تشل  و ,  يإلنشا 
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ويئصةةةةة انل مةةةةةن مةةةةةوي ال يمأ ل أتثةةةةة  مةةةةةن أي أنشةةةةةطل نشةةةةةطل يئةنةةةةةا  أو يئتجال ةةةةةال فةائتةةةةةائي تسةةةةةته ل أ
مةةةةةن نصةةةةةف يإلنتةةةةةاا يئدةةةةةائمي ئ مةةةةةويال يئهةةةةةاع  ب  تةةةةةفسةةةةةنو ا  ةةةةةذهب مةةةةةا   , طةةةةةالق أهةةةةة ج   ةةةةة  يإل

    هةةا  جةةب أو يئ ةة   هةةذي مثةة  تسةةةب أهةة ج أنشةةطل توجةةال فةةال, ويئطاةةةل فةةي هةةذي يئ طةةاع 

 وغ  هةةا ويئتجا  ةةل يئسةةتن ل ليمأغةة ي ذيت يئمةةةاني أن ةةةال  ةةةالو و يئمسةة وئ ل هةةذ  مثةة  تحمةة 

ذي, يئدائم ةةل يئطاةةةل إجمةةائي مةةن %40 حةةويئي تسةةته ل   م  ةةات يسةةتهالل ذئةةلإئةة   أ ةة ف وي 

 نصةة ب   تمةةا نمسةةها يئةنةةا  مةةويال فةةي يئمجسةةال  يئطاةةةل يسةةتهالل جانةةبإئةة   ويئتصةةن ا يإلنشةةا 

 إجمةةائي مةةن % 45 مةةن أتثةة  تنةةتا ة نمةةا, % 50 حةةويئيإئةة   يئطاةةةل يسةةتهالل مةةن يئدمةةا  
 السةةتهاللي أنمةةاط  ةةن وئونا يئمسةة هةةع يئمدمةةا  ون و دةةالو يئت ةةةون أتسةة ال ثةةاني غةةاا ثةةاتينةدا

  ع(  5010و ) ط ل وية يه ع,ئمةان هع تصم مهع في
و متةةةةن , ن ئهةةةةا تةةةةأث  يت   ةةةة  يئنظةةةةاع يئة  ةةةةي ئةةةة  ل وموي الهةةةةاأمةةةةا فةةةةي حائةةةةل يئة  ةةةةل يئمةن ةةةةل فةةةةإ

 (:5007)وا  ي, ف ما   ي  جاا هذ  يئتأث  يتإ
,  ةةةةةةل يئمةن ةةةةةةل تحةةةةةة  محةةةةةة  جةةةةةةا  مةةةةةةن يئنظةةةةةةاع يئة  ةةةةةةي ةتويجةةةةةةالها يئحسةةةةةةي يئم مةةةةةةوذأن يئة   (1

ال ت ةةةةةةوع ةتدةةةةةةال   متونةةةةةةات يئنظةةةةةةاع مةةةةةةن يئطاةةةةةةةل ويئمةةةةةةوي ن متوناتهةةةةةةاوفةةةةةةي نمةةةةةةذ يئوةةةةةةةت فةةةةةةإ
 و يئة  ي من يئطاةل ويئمويال

, نشةةةةةةطل يئةشةةةةةة  ل يمأهةةةةةة ج   ةةةةةة  يئتويجةةةةةةالشةةةةةةا  يئمةنةةةةةة  فةةةةةةإن يسةةةةةةتدمائ   شةةةةةةجا يمأنةدةةةةةةال إ  (5
 و    مح طها يئة  ي طوي  مال  يالستدما فائة  ل يئمةن ل تاث   

 ةةةةةمن تمةةةةةا أنهةةةةةا تسةةةةةته ل تم ةةةةةات تة ةةةةة   مةةةةةن مةةةةةوي ال يمأ ل فةةةةةي صةةةةةو   طاةةةةةةل ومةةةةةويال ئت (7
أن إئةةةةة   لةاإل ةةةةةاف, ئةةةةةته م مةةةةةن فوي  ةةةةةها وف ةةةةةالتهاتويجةةةةةالها أصةةةةةال ثةةةةةع تشةةةةةل  ها ثةةةةةع ي

 م  ةةةةةةل يسةةةةةةته يا وتصةةةةةةن ا يئمةةةةةةويال يئة   ةةةةةةل يئمةن ةةةةةةل تسةةةةةةته ل يئما ةةةةةةال مةةةةةةن يئطاةةةةةةةل ويئمةةةةةةويال 
 و  ا ال من يئتأث  يت يئم اال      يئنظاع يئة  ي مما

 (ل يئ ةةةةةا دل )فةةةةي صةةةةةو   يئحةةةةة ي   مةةةةةثالتمةةةةا أنةةةةة   نةدةةةةةث منهةةةةا تم ةةةةةات تة ةةةةة   مةةةةن يئطاةةةةةة  (2
وهةةةةذ  يالنةداثةةةةات تةةةةاث  , وتةةةةذئل تم ةةةةل تة ةةةة   مةةةةن يئمةةةةويال يئم وثةةةةل ئ ة  ةةةةل هةةةةال  يسةةةةتدمائها

 و ه جةن ل يمأتما تاث      يئة  ات يئم    يئنظاع يئة  ي ئ  ل وموي الها 
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     يئة  ل:  يئمداص  ( يئتائي  ة ن ةدل من تأث   يئدما   2-7ويئجالو  )

 التأثيرات إسهام العمارة في المشكلة األسباب المشكلة البيئية

 وزوناضمحالل طبقة األ

(Ozone Layer 

Erosion) 

انبعىىىىىىاث عىىىىىىد  مر بىىىىىىات 

برزهىىىىىىىىىىىىىىىا  يميائيىىىىىىىىىىىىىىىة أ

  اربوناتوالكلوروفلور

  

 اربونات تسىتخدم ووروفلور% مم الكل50

في المبىاني )علىى مسىتول العىالم ( تكييىف  

 تبريد  عزل  مكافحة حريق 

 , سىىرنانات الجلىىد, تعتىىيم عدسىىة العىىيم

 التأثير على جهاز المناعة

 ظاهرة الدفء العالمي

 

(Global Warming 

Phenomenon) 

انبعىىىىىىىاث عىىىىىىىد   ىىىىىىىازات 

 سىىىىىىىىيد أبرزهىىىىىىىا ثىىىىىىىاني أ

الكربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون 

 ونات والكلوروفلورو ارب

 سىىىيد الكربىىىون %مىىىم إجمىىىالي ثىىىاني أ50

 المنبعث مرتبط مباشر  بتشغيل المباني.

ارتفاع درجات الحرار , احتمىال ذوبىان 

وفيضىان الميىا   جزئي في جليىد القطبىيم

 راضي المنخفضةعلى األ

 المطر الحمضي

 

(Acid Rain) 

انبعىىىىىىىاث عىىىىىىىد   ىىىىىىىازات 

 سىىىىىىىىيد أبرزهىىىىىىىا ثىىىىىىىاني أ

 الكبريت.

 

 

ثنىىىاء لكربىىون ينبعىىىث أمعظىىم ثىىىاني أ سىىىيد ا

حرق الوقىود الحفىري فىي محطىات القىول, 

 والتكييف.

الترسىىىىىىىبات الجافىىىىىىىة تضىىىىىىىر المبىىىىىىىاني 

,الترسىبات  اإلنسانوالمحاصيل وصحة 

الرنبىىىىىة تزيىىىىىد مىىىىىم حمضىىىىىية التربىىىىىة 

والمجىىىىىاري المائيىىىىىة وتهىىىىىدد النباتىىىىىات 

 والحيوانات

استنزاف موارد الطاقة غير 

 المتجددة

 

(Depletion of Non-

Renewable Eenergy 

Resources) 

 

 بر فىي اليزال االعتماد األ

العىىىالم  كىىىل علىىىى الوقىىىود 

 الحفري.

 

%مم مجموع استهالك الوقود الحفىري 50

لتوليىىىىد الطاقىىىىة الالزمىىىىة لتشىىىىغيل المبىىىىاني 

 والطاقة المتضمنة في نسيجها.

 

ن تنتهىىىىي  ميىىىىة الوقىىىىود مىىىىم المتوقىىىى  أ

عام في ضىوء مائتي الحفري في حوالي 

تهالك المتزايىىىىد  عىىىىالو  معىىىىدالت االسىىىى

 على التلوث الناتج والمشكالت البيئية

 استنزاف الموارد الطبيعية

 

(Depletion of Natural 

Resources) 

معظم المنتجات والخىدمات 

تسىىىىىتهلك مىىىىىوارد نبيعيىىىىىة 

 الكثير منها  ير متجدد. 

م المعىىادن الخىىام %مىى40المبىىاني تسىىتهلك 

%مىم 16خشىا  و%مم محصىول األ25و

 لعذبة في العالمالميا  ا

تنىىاقح حجىىم المىىوارد الطبيعيىىة عىىالو  

علىىى التلىىوث النىىاتج للميىىا  والهىىواء مىىم 

خسىىىىىائر  عمليىىىىىة المعالجىىىىىة التصىىىىىحر ,

 ةبيولوجية متنوع

 النفايات الصلبة

 

( Solid Waste ) 

سىىىىىراف فىىىىىي اسىىىىىتخدام اإل

المىىىىىواد المختلفىىىىىة وعىىىىىىدم 

توسىى  فىىي عمليىىات إعىىاد  ال

 و التدوير.االستخدام أ

 ميىة النفايىات الصىلبة المحليىة اع في االرتف

 مم مواد البناء.

تلوث التربة والهواء والميا  عالو  علىى 

 تضيي  الموارد الطبيعية . 

 ( بعض مم تأثير العمار  الحديثة على البيئة3-2الجدول )

 م(2000المصدر: )علي, 

ئلةةةةةل يئدصةةةةة  ن تتماشةةةةة  مةةةةةا ةةةةةةال أ فهنالسةةةةل يئدمةةةةةا   يئ ةةةةةوع هةةةةةي   ةةةةةع هنالسةةةةةي وفنةةةةي يئم ةةةةةمون ال
 ع( تتع  ن ط  ق: 1723, ويئة  ل ةائنسةل ئ مدما ي ) ية يه ع,  ويحت اجات 

يئمحافظةةةةةل   ةةةةةة  يئة  ةةةةةل يئطة د ةةةةةةل )مةةةةةن ت ةةةةةةا  ذ وح تةةةةةل هةةةةةةوي  ويالسةةةةةتماال  مةةةةةةن أشةةةةةةدل  -1
يئشةةةةةةةمذ ويئحمةةةةةةةاظ   ةةةةةةة  يئشةةةةةةةويطا ويمأنهةةةةةةةا  ويئلاةةةةةةةةات( وةةةةةةةةذئل نحةةةةةةةافظ   ةةةةةةة  يالتةةةةةةةاين 

 ئننسانو  لويئذي ه  ل ين تدائ  ندم , يئطة دي

ح ةةةةةث يحتةةةةة يع مةةةةةا صةةةةةند   يإلنسةةةةةانا هيئمحافظةةةةةل   ةةةةة  يئة  ةةةةةل يالصةةةةةطنا  ل يئتةةةةةي صةةةةةند -5
مةةةةاط يئمتوي ثةةةةل أسةةةةالفنا مةةةةا تهةةةةذ ب مةةةةا ةةةةةال أ ةةةة  يئة  ةةةةل يئطة د ةةةةل ويئسةةةة     ةةةة  هةةةةالج يمأن
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نمةةةةاط تهةةةةم يئمجتمةةةةا  ةةةةة  اليمةةةةت ت ةةةل يمأ مةةةةاو ةدةةةةاال يئسةةةائب منهةةةةا, مةةةا اليمةةةةت إ جاة ةةةةل وي  
يمأمةةةةةةاع إئةةةةةة   م تةةةةةة ح   ةةةةةة  هطةةةةةةويت وأسةةةةةةذ تةةةةةةالفاسةةةةةةن ن طةةةةةةوي  ئتةةةةةةي  تةةةةةةون يئتطةةةةةةو  يئ

 ويئ ةي ةائة  ل يئطة د لو 

مةةةةةةةةةا ئةةةةةةةةة   االيتةةةةةةةةة  وت ائ ةةةةةةةةةال  وظ وفةةةةةةةةة  تةةةةةةةةة  مجتف –جتما  ةةةةةةةةةل يئحمةةةةةةةةةاظ   ةةةةةةةةة  يئة  ةةةةةةةةةل يال -7
ن نتةةةةةوي ث يئدةةةةةااليت ويئت ائ ةةةةةال يئماال ةةةةةل ئ ت ةةةةةالع ةةةةةة  حةةةةةافاي ئهةةةةةا ئةةةةة ذ   ةةةةةةا أةتصةةةةةاال ل, و يال

فةةةةةةةةي تحسةةةةةةةة ن يئة  ةةةةةةةةل  ئ حمةةةةةةةةاظ   ةةةةةةةة  يئشهصةةةةةةةة ل يئذيت ةةةةةةةةل, وةةةةةةةةةذئل نتةةةةةةةةون ةةةةةةةةةال سةةةةةةةةاهمنا
  ن يئتماق ويئنس انو  اأةدالناهيالجتما  ل و 

 

 

 

 

 

 

 

يئظةةةةةةة وف إئةةةةةةة   إن يئتصةةةةةةةم ع يئة  ةةةةةةةي هةةةةةةةو يمأنسةةةةةةةب ئمنط تنةةةةةةةا فةةةةةةةي يئدةةةةةةةائع يئثائةةةةةةةث ف ةةةةةةةو نظ نةةةةةةةا
منهةةةةةا   يالسةةةةةتمااليمأنسةةةةةب يئتمسةةةةةل ةائة  ةةةةةل يئطة د ةةةةةل و نجال أنةةةةة  مةةةةةن سةةةةةيالةتصةةةةةاال ل ويئمائ ةةةةةل ئةةةةةالوئنا 

, ح ةةةةث يالسةةةةتماال  مةةةةن ح تةةةةل يئشةةةةمذ  يئمتناسةةةةةل مةةةةا ظ وفنةةةةا يالةتصةةةةاال لفةةةةي صةةةةنا تصةةةةام منا 
ويئهةةةةةةةةوي  ويئت ةةةةةةةةا  ذ ويئتوج ةةةةةةةة  فةةةةةةةةي و ةةةةةةةةا يئدناصةةةةةةةة  ةدالةةةةةةةةةات متويف ةةةةةةةةل مال مةةةةةةةةل مةةةةةةةةا ت ةةةةةةةةل 

يمأنسةةةةب ئدةةةةالا  و, ويسةةةةتهاليع يئمةةةةويال يئمتةةةةوف   ةائة  ةةةةل يئطة د ةةةةل هةةةة يئح تةةةةات فةةةةي يئة  ةةةةل يئطة د ةةةةل
 في تتائ ف يئةنا  ويئتش  الويئتأث  يت يئمناه ل ويمأمث  يةتصاال ا 

ويئصةةةة ف ,  وةشةةةةت   ةةةةاع فةةةةإن يئمشةةةةتالت يئة   ةةةةل يئتةةةةي تويجةةةة  يئةةةةالو  يئنام ةةةةل مثةةةة  يئم ةةةةا  يئم وثةةةةل
ويئةةةةةةةةالهان اليهةةةةةةةة  يئمنةةةةةةةةاا  يئمنةدةةةةةةةةث مةةةةةةةةن ن ةةةةةةةة ين يئطهةةةةةةةةي ,  ويسةةةةةةةةتنماذ يئت ةةةةةةةةةل,  غ ةةةةةةةة  يئصةةةةةةةةحي

  ةةةةةل هةةةةةي مشةةةةةتالت تهت ةةةةةف  ةةةةةن يئمشةةةةةتالت يئة ,   ةةةةةن إحةةةةة يق يئمحةةةةةع يئناشةةةةةاويئةةةةةالهان ها جهةةةةةا 
يئتةةةةةةي تدةةةةةةاني منهةةةةةةا يئةةةةةةالو  يئمت المةةةةةةل ويئصةةةةةةنا  ل مثةةةةةة  مشةةةةةةات  يسةةةةةةتنماذ طة ةةةةةةل يمأواون ويئتل ةةةةةة  

 الوحدات السكنية المحافظة على البيئة الطبيعية. لحدإل( نموذج 1-2صور )

 http://www.greenhomebuilding.com/earthship.htm المصدر:
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و متةةةةةةةةةن يئ ةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةةأن ,  ويئنما ةةةةةةةةةات يئهطةةةةةةةةة   وغ ةةةةةةةةة  ذئةةةةةةةةةل,  ويمأمطةةةةةةةةةا  يئحم ةةةةةةةةة ل,  يئمنةةةةةةةةةاهي
يئمشةةةةةتالت يئة   ةةةةةل فةةةةةي يئةةةةةالو  يئنام ةةةةةل أشةةةةةال هطةةةةةو     ةةةةة  يئح ةةةةةا  ةصةةةةةو   مةاشةةةةة   و اج ةةةةةل الون 

 و و   يئمشات  يئة   ل في يئالو  يئمت المليإلةال  من أهم ل وهط

ئهةةةةةا  الةةةةةةةل  يئويحةةةةةال ويئدشةةةةة  نم ةةةةةل فةةةةةي ظةةةةةةاه يت  ال ةةةةةال  ئ  ةةةةة ن تتمثةةةةة  يئمشةةةةةتالت يئة   ةةةةةل يئدائو 
 و(2في جالو  )ةائدما   نذت  ةد ها 

 السكن أدرى البيئة الماء الغذاء الصحة المت ثرات

رات
دددددددد

دؤثد
مدددددد

ال
 

 تلو  الهواء

تدهور 
مصائد 
 اكا سم

 الكوار  ندرة الماء
سوء عِقة 
 التجارة بالبيئة

 عشوائية السكن

 الحروب تلو  الماء التصحر تاايد االنبعاثات
سوء أساليب 
 المحاسبة البيئية

تغير القيم 
 االجتماعية

 ظهور أمراض جديدة
غياب ا من 

 الغذائي
سوء دورة 
 المحيطات

إعاقة دورة 
الكربون 

 تروجينيوالن

غياب العدالة 
 البيئية

سوء التحول 
 الحضري

تراكم السموم في 
 ا حياء

تدهور 
ضعف المعلومات  فقد التنوع البيئي - التربة

 البيئية
سوء التدلص من 

 النفايات

التلو  الكيميائي 
 - - واإلشعاعي

اإلسراف في 
 استهِك الطاقة

ضعف الرقابة 
على الموارد 

 البيئية

تدهور المناطق 
 الساحلية

قة استنااف طب
 الفقر - - - - ا واون

ارتفاع مستوى  - - - - -
 سط  البحار

 
 
 

  املستدامةمفهوم العمارة  2-5
ظهةةةةة ت مجمو ةةةةةل مةةةةةن يئمصةةةةةط حات يئجال ةةةةةال  تحةةةةةت مظ ةةةةةل يئدمةةةةةا   يئمسةةةةةتاليمل أو يئدمةةةةةا         
 تي:  ي  نذت  تد  مات ئةدل منها تا يئه
 لوئ ل  ةةةةةن ةنةةةةةا  ة  ةةةةةل صةةةةةح ا الي   ويئمسةةةةةةأنةةةةة   ةةةةةةا    ةةةةةن يالةتتةةةةةا  ويإل: اإلنشددددداء المسدددددتدام 

  ةةةة  يئمةةةةوي ال يئمدائةةةةل ويئمةةةةةاالل يئة   ةةةةل وهةةةةالف هةةةةذ  يئنو  ةةةةل مةةةةن يئدمةةةةا   هةةةةو يئحةةةةال مةةةةن  لةا مةةةة

 ) المؤثرات والتأثيرات(  الواحد والعشريم( ملخح ألهم المشا ل البيئية للقرن 4-2جدول)

 م(2010المصدر: )المقرن, 
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)يةةةةةةةةة يه ع ويئهةةةةةةةةامي, و يئتةةةةةةةةأث   يئسةةةةةةةة ةي   ةةةةةةةة  يئة  ةةةةةةةةل مةةةةةةةةن هةةةةةةةةال  يئطاةةةةةةةةةل وفدائ ةةةةةةةةل يئمةةةةةةةةوي ال
 ع(5010

 ي ويئةةةةذي  هةةةةتع ةائدالةةةةةل حةةةةال يالتجاهةةةةات يئحال ثةةةةل فةةةةي يئمتةةةة  يئمدمةةةةاأ : هةةةةيالعمددددارة الدضددددراء 
 (ع5007ا  ي, و , )ة ن يئمةاني ويئة  ل

  ةةة  أنةةة  مةةةاله  شةةةموئي ئتصةةةم ع يئمةةةةاني :المدددددل ا دضدددر للبيئدددة المبنيدددةةتد  ةةةف وةةةةاع   ,
ن تةةةةة  يئمةةةةةوي ال فةةةةةي صةةةةةو   يئمةةةةةويال أو يئطاةةةةةةات  جةةةةةب أهةةةةةذها فةةةةةي يال تةةةةةةا  إذي أ النةةةةةا أح ةةةةةث 

 (5007ع ي, ا و ) وأن نح ق يئدما   يئمستال مل يو يئمتويص ل
  ,ال مةةةةةةةةاني تصةةةةةةةمع إمةةةةةةةاهي  المبددددددداني الدضدددددددراءأن  : (ع5007ا ةةةةةةة ي, و )و ةةةةةة ج وئ ةةةةةةةاع   ةةةةةةةال

حةةةةال يهتمامةةةةات أوهةةةةو  ةةةة ج أ  ةةةةا أن , سةةةة وب   ةةةةا يئة  ةةةةل فةةةةي ي تةةةةةا   الي تهةةةةا ةأإوتنمةةةةذ وتةةةةتع 
جانةةةةةب ت   ةةةةة  تتةةةةةائ ف إئةةةةة   يئمةةةةةةاني يئه ةةةةة ي   ظهةةةةة  فةةةةةي ت   ةةةةة  تةةةةةأث   يئمةةةةةةاني   ةةةةة  يئة  ةةةةةل

 و وتشل    إنشا 
  منظومةةةةةةل  ائ ةةةةةةل يئتمةةةةةةا   تتويفةةةةةةق مةةةةةةا  العمددددددارة الدضددددددراءفةةةةةةي وجهةةةةةةل نظةةةةةة  يئةةةةةةةدل فةةةةةةإن و

يئتدامةةةةة  مةةةةةا يئة  ةةةةةل ةشةةةةةت  أف ةةةةة  إئةةةةة   مح طهةةةةةا يئح ةةةةةوي ةأةةةةةة  أ ةةةةة ي  جانة ةةةةةل فهةةةةةي ال ةةةةةو 
ن صةةةةةةها أو تصةةةةةة     ةهةةةةةةا أو تسةةةةةةتم ال مةةةةةةن ظةةةةةةويه  هةةةةةةذي   تسةةةةةةال أوجةةةةةة,  تتامةةةةةة  مةةةةةةا محةةةةةةالاليتها

  يئدمةةةةةةا   ةأنهةةةةةةا" ه ةةةةةة ي  " مثةةةةةة  ومةةةةةةن هنةةةةةةا جةةةةةةا  وصةةةةةةف هةةةةةةذ,   يئمحةةةةةة ط يئة  ةةةةةةي ومصةةةةةةاال  
جةةةةةال يئنةةةةةات يئةةةةذي  ح ةةةةةق يئنجةةةةاح فةةةةةي متانةةةة  ح ةةةةةث  سةةةةتم ال يسةةةةةتماال  تام ةةةةل مةةةةةن يئمحةةةة ط يئمتوي

فائنةةةةةات ت مةةةةا يااليال  مةةةة ي يااليال طةةةةوال فهةةةةو ئةةةةع  ه ةةةةق , ئ حصةةةةو    ةةةة  متط ةاتةةةة  يئلذي  ةةةةل ف ةةةة 
يةتةةةةة ن  ومةةةةةن هةةةةةذ  يئناح ةةةةةل ةائةةةةةذيت, م ح ةةةةةل يالسةةةةةت  ي إئةةةةة   متةةةةةتمال منةةةةةذ ةالي تةةةةة  حتةةةةة   صةةةةة 

 و(5007ا  ي, و )و يسع يئدما   يئه  ي  ةم يالف آه  وهو يئتصم ع يئمستاليع
 تصةةةةةائ  مةةةةةا فنشةةةةةاط  ومةةةةةالذ  وحما تةةةةة   يإلنسةةةةةان: هةةةةةي مةةةةةأوج  جةةةةةال ف هةةةةةا والعمدددددارة الدضدددددراء 

يئمدط ةةةةات يئمجةةةةةاو   ئةةةةة د ن ةالي ةةةةةل جال ةةةةةال  النطةةةةةالق حم مةةةةةي مةةةةةا يئة  ةةةةةل الون هصةةةةةومل و ةةةةةالي  
 (وع5002متانو )أحمال , ذت  ةال  يإل

 هةةةةةةي منظومةةةةةةل متتام ةةةةةةل  مةةةةةةن يإلجةةةةةة ي يت ويئح ةةةةةةو  يئتةةةةةةي تطةةةةةةةق   ةةةةةة   :المبدددددداني الدضددددددراء
 ناصةةةةة  مم ةةةةةال  إئةةةةة   , فت  ةةةةة  مةةةةةن مصةةةةة وفات يئطاةةةةةةل ويئهةةةةةال  وتحوئهةةةةةا يئمشةةةةةا  ا يئمدما  ةةةةةل

 ع(و5010ئ ة  ل وئ مةن  وئساتن  و )ويتال, 
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 ئمتتام ةةةةةةل يئجةةةةةةوال  يإئةةةةةة    دةةةةةة ف ةأنةةةةةة  مما سةةةةةةات يئةنةةةةةةا  يئتةةةةةةي تسةةةةةةد :  والمبنددددددى المسددددددتدام
ئ مةةةةةوي ال يئطة د ةةةةةل مثةةةةة  يئطاةةةةةةل  يئمنط ةةةةةييئة   ةةةةةل( ويالسةةةةةتهاليع  –يالجتما  ةةةةةل  –)يالةتصةةةةةاال ل 

وتحسةةةةةة ن يئة  ةةةةةةل وي  ةةةةةةاال  الو   ح ةةةةةةا  يئمةنةةةةةة  ةمةةةةةةا  ح ةةةةةةق يئجةةةةةةوال  يئة   ةةةةةةل يئوظ م ةةةةةةل ويئجمائ ةةةةةةل 
 (5010و )يئش م , ويئ  ع يئمست ة  ل

 يئجةةةةةةةةةةةوال  إئةةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةةةد  دةةةةةةةةةةة ف ةأنةةةةةةةةةةة  مما سةةةةةةةةةةةات يئةنةةةةةةةةةةةا  يئتةةةةةةةةةةةي ت :والمبندددددددددددى المسدددددددددددتدام
 وع(5010جتما  ل(و )ية يه ع ويئهامي, تام ل)يالةتصاال ل, ويئة   ل, وياليئمت

  مصدددددطل  كمدددددا تدددددم ظهدددددور(EcoTech):  وهةةةةةو مصةةةةةط    ط ةةةةةق   ةةةةة  يئدمةةةةةا   يئتةةةةةي تهةةةةةتع
ةمجةةةةةاالت يئة  ةةةةةل ويئت ن ةةةةةات يئحال ثةةةةةل فةةةةةي يئدمةةةةةا   و دتةةةةةة  مةةةةةن يئمجةةةةةاالت يئ ي ةةةةةال  فةةةةةي يئدمةةةةةا   

 و(ع5001, يئشا اي   وع يئة  ل ويئت ن ل في يئدما  و )في يئدص  يئحال ثو و دن
ع  :  م  ةةةةل تصةةةةممةةةةن مجمةةةة  ي  ي  يئسةةةةاة ل ةأنهةةةةا تعريددددف العمددددارة المسددددتدامةو  ةةةة  ذئةةةةل  متةةةةن 

يسةةةةتهالل يئطاةةةةةل ويئمةةةةويال ويئمةةةةوي ال, ت   ةةةة   مةةةةنيئة  ةةةةل يئتدامةةةة  مةةةةا ةأسةةةة وب  حتةةةة ع وتةنةةةة  يئدمةةةةا   
 ويئتشل  وت     تأث  يت يإلنشا  و 
 
 تبني العمارة املستدامة فوائد 2-6

فةةي  و يالتجةةا يئما ةةالون ئ دمةةا   يئمسةةتاليمل يئه ةة ي    يهنةةون   ةة  يئمنةةافا ويئموي ةةال يئتث ةة   ئهةةذي      
 Greenفةةإن إالمةةاا أسةةائ ب يئتصةةم ع يئه ةة ي  ) -  ةة  سةةة   يئمثةةا   -حائةةل مةنةة  إالي ي تة ةة  

Design Techniques( ويئت ن ةةات يئذت ةةل )Clever Technology فةةي يئمةنةة  ال  دمةة  ف ةةط )
   ةة  مةةن تتةةائ ف يإلنشةةا  وتتةةائ ف   ةةاوئتنة  أ ,  يئطاةةةل وت   ةة  يمأثةة  يئة  ةةي يسةةتهالل  ة  همةةل 

صةةةحل يئمسةةةتهالم ن و  فةةةا مةةةن مدةةةالالت و حّسةةةن مةةةن , و ه ةةةق ة  ةةةل  مةةة  سةةةا   وم  حةةةل, يئصةةة انل
ئةةذي فةةإن أي (, ع5002يئسةةويط,و )تمةةا أنةة    فةةا مةةن ة مةةل م ت ةةل يئمةنةة  و ا ةةاليت يإل جةةا , نتةةاج تهعإ

وةائم ا نةل ةةذئل فةإن  تتائ ف إ اف ل  تع الفدها في م ح تةي يئتصةم ع ويئةنةا   متةن يسةتداالتها ةسة  ل
مةةةويال مهةةةال   إئةة   يإلفةة يط فةةةي يئنظةة   يئت   ال ةةةل ئمحاوئةةةل ت   ةة  تتةةةائ ف يئةنةةةا  يمأوئ ةةل  متةةةن أن  ةةةاالي

 ئ موي ةةةةال ويإلحصةةةةا يت يئال يسةةةةات مةةةةن دال ةةةةاليئ إجةةةة ي  تةةةةع وةةةةةالو وفةةةةويت   طاةةةةةل أ  ةةةة  ةصةةةةو   مسةةةةتم  
 فةي يئمة ق أن  ةن غائة تهةا أسةم ت يئداال ةل ةائمةةاني ةائم ا نةل وتت متها يئمستاليمل ئ مةاني يالةتصاال ل
 ال يئةنةةا  ئجةةوال  يئدةاع ويئمسةةتوج يئم ةل نمةةذ مةن يئدةةاالي ويئمةنةة  يئمسةتاليع يئمةنةة  تت مةل ةةة ن يئمتوسةط
 منهم ةةةةل مةةةةةاني وهنةةةةال  اال ةةةةل أو ه ةةةة ي  تانةةةةت سةةةةوي  مدةةةةلم ت تت متهةةةةا مةةةةةاني هنةةةةال وأنو  ةةةةذت 
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 ةدةةةل فةةةي يئلائةةةب فةةةي  تةةةون يئتت مةةةل فةةةي يئا ةةةاال  أن تمةةةاو  اال ةةةل أو ه ةةة ي  تانةةةت سةةةوي  يئتتةةةائ ف
 (Life Cycle) يئح ات ةل يئةالو   هةال  يالةتصةاالي يئمة الوال أن وجةال وئ ةالو ف ط يئمستاليع يئةنا   ناص 

و يالسةةتاليمل ئتح  ةةق وجةةالت إن تنمةةق إ ةةاف ل تتةةائ ف أ ةةل افأ ةةد (يئه ةة ي  أو يئمسةةتاليمل ئ مةةةاني)
 مةن مة الوال% 50 ا ةاال إئة   أالت يئتصةم ع تت مةل فةي ا ةاال % 5 أن تة ن يئمةاني هذ  ةدل فةال يسل
 مةةن يئمدةةال يئت   ةة  فةةي و ال ويئةةذي( 2-5جةةالو  ) و ةةة نو ئ مةنةة  يئح ات ةةل يئةةالو   هةةال  يإلنشةةا  تت مةةل
 ةدةل تت مةل فةي حةالثت يئتةي يئا ةااليت 5007  ةاع تائ مو ن ةا في يمليئمستال يئمةاني ال يسل ف  ق ةة 

نشا ها تصم مها ةسةب يئمتحال  يئوال ات في ت أنش يئتي يئمةاني  هذ  حص ت وةال مستاليمل تمةاني وي 
 متط ةةات تح  ةق   ة  تدتمةال ال يئتت مةل فةي يئا ةاال  أن يئجةالو  مةن و ت ة  ويئ  ةال ت  ة ع   ة  يئمةاني

 وةةال يئمتط ةةات هةذ  ئتح  ةق وأسة وة  يئتصةم ع   ة  تدتمةال ةة  ال جاتها مهت ف في يئ  ال أو يالستاليمل
 ع(و5011)يئصةاغ,  وإ اف ل تتائ ف أ ل ةالون  ح  ها

 تاريخ النوع الموقع المبنى
تكلفة جعل المبنى 

 مستدام %
 نوع الليد

 ليد صفر% 5991 مكاتب دوني كاليفورنيا مركز موارد الطاقة

 ليد صفر% 0222 مكاتب ميلوا كي وسكا نسن بريجل المركز الفني لشركة

 ليد 2,0 0225 مكاتب سان فرانسيسكو مرفأ واحد

مركز حماية البيئة 

 بكاليفورنيا
 ليد 5,1 0222 مكاتب كاليفورنيا

المركز اإلقليمي لحماية 

 البيئة
 ليد فضي صفر% 5999 مكاتب مدينة كنسناس

 ليد فضي 5,1 0222 مدرسة سلفانيا مدرسة تويني فالى

 ليد ذهبي 2,5 0222 مكاتب تورستادن سلفانيا إدارة جنوب شرق سلفانيا

 ليد ذهبي 1,2 0222 مكاتب كاليفونيا المجمع الشرقي

ليد  1,1 0222 مكاتب نيويورك إدارة حديقة

 بالتيني
 (, التكلفة اإلضافية لعدد مم المباني المستدامة وتكلفة تهيئتها5-2جدول )

 م(.2011في الواليات المتحد . المصدر: )الصباغ,  LEEDقييم الليد للحصول على ت
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 بعض الفوائد والت ثيرات الناتجة من التجارب مثال وتجارب
مبنددددى( مددددن المبدددداني الدضددددراء فددددي الواليددددات  99فددددي مسدددد  ميددددداني أجددددري علددددى ) مباني دضراء

ي %( مقارندددددة مدددددع المبدددددان33المتحددددددة وجدددددد أنهدددددا تسدددددتهلك طاقدددددة أقدددددل بنسدددددبة )
  (.م2332)السواط،التقليدية المماثلة. 

ضدددددددددددددوء  اسدددددددددددددتعمال
النهدددددار الطبيعدددددي فدددددي 

 داريةاإل المكاتب

فقددددد وجدددددت الدراسددددة التددددي أجراهددددا المتدصصددددان فددددي علددددم الددددنف  البيئددددي بجامعددددة 
( أن المدددوظفين الدددذين تتدددوفر Rachel and Stephen Kaplan) ميتشدددغان

أكبددددر تجدددداه العمددددل،  اوا رضدددداطق طبيعيددددة مددددن مكدددداتبهم أظهددددر طِلددددة علددددى منددددإلهددددم 
 (.م2332السواط،)جهادًا وتعرضهم لألمراض كان أقل. إوكانوا أقل 

مبندددددى أدضدددددر منشددددد  
 حديثًا في كاليفورنيا

إحدددددى الشددددركات العاملددددة فددددي مجددددال الفضدددداء تبددددين لهددددا أن نسددددبة الغيدددداب هبطددددت 
مبنددددى أدضددددر منشدددد  إلددددى  موظددددف( 20233%( بعددددد أن قامددددت بنقددددل )12بنسددددبة )

كاليفورنيدددددا، والمدددددردود االقتصدددددادي لهدددددذ الايدددددادة فدددددي معددددددل اإلنتاجيدددددة  حدددددديثًا فدددددي
عدددوض المبدددالغ اإلضدددافية التدددي أنفقدددت أثنددداء تشدددييد المبندددى ددددِل عدددام واحدددد فقدددط. 

 (.م2332السواط،)
اسدددددددددددددتعمال ضدددددددددددددوء 
النهدددددار الطبيعدددددي فدددددي 
المبدددددددددداني التجاريددددددددددة 

 .وقاعات التدري 

اني ذات الكفدددددداءة فددددددي المتدصصددددددة فددددددي تقنيددددددات المبدددددد االستشدددددداريةفالمجموعددددددة 
( ومقرهددددددددا كاليفورنيددددددددا، وجدددددددددت أن المبيعددددددددات Heschong Mahoneالطاقددددددددة )

تها مددددن ءضدددداإلمددددداان التسددددويقية التددددي تمددددت %( فددددي ا43كانددددت أعلددددى بنسددددبة )
(.  وقددددددد وجدددددددت المجموعددددددة أيضددددددًا أن أداء Skylightsدددددددِل فتحددددددات السددددددقف )

، %(23الطددددددددِب فددددددددي قاعددددددددات الدددددددددر  المضدددددددداءة طبيعيددددددددًا أفضددددددددل بنسددددددددبة )
 (.م2332السواط،)

 ( بعض الفوائد الناتجة مم تجار  تطبيقات المباني المستدامة.6-2جدول )
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 أهداف العمارة املستدامة 2-7
يئمويانةةةل مةةةا يئتنم ةةةل يئمسةةةتاليمل فةةةي تح  ةةةق الو   ح ةةةا  متتام ةةةل تهةةةالف يئدمةةةا   يئمسةةةتاليمل فةةةي      

اال  يالسةةتهاليع  ةةن ط  ةةق تح  ةةق يئهةةالع وي  ةة م  ةةل إئةة   مةةن  م  ةةل يئتصةةم ع ي ةةلومتم ةةا  ئ مةنةة , ةال
 :(ع5010تي)يئش م ,ي 

 يئتويفق ما يئة  لو  -5 تما   يستهاليع يئموي الو  -1

 يحت يع يئمستهالم نو -2 تما   فدائ ل يئطاةلو  -7
 يمأ ما  يئنظام ل يئمتتام لو  -1 يئوةا ل من يئت وثو  -2
  ,يسةةةتهاليع يئمةةويال يئ ةةةا   ة   ةةةاويئحةةةال مةةن  ,يئحةةةال مةةن يسةةةتهالل يئمةةوي ال غ ةةة  يئ اة ةةةل ئ تجال ةةالو دتةةة  

إن و ةةةدت فةةةي  –يئتةةةي هامةةةل يئمةةةةاالل مةةةن يئوت   ةةة  يسةةةتهالل يئطاةةةةل  ,وتحسةةة ن يئة  ةةةل يئطة د ةةةل
سةةةةذ ومةةةةةاالج  يئدمةةةةا   أو ةي   ةةةة  يئة  ةةةةل يئطة د ةةةةل ويئمشةةةة ال و مةةةةن يئتةةةةأث   يئسةةةة ت  ةةةة    -يال تةةةةةا  

ن  طة هةا أا ةا مةل ثاةتةل  جةب نهةأئ ها   ة  إال  جب يئنظ  ئه  ي  من وجهل نظ  ةدل يئهة ي  ي
وئتةن هةي تدتةة  ةمثاةةل ماشة يت وتوج هةات تحةوي ةدةل , ن تت   نال تصم مهع ئ مةةانيو يئمصمم

في يئويةا يئدم ةي  صةدب يئمصة  تمامةا  تما  الحظ أن , ستدانل ةأتة  ةال  منهايمأفتا  ويئح و  ئال
  ه  وأح انةةةا تةةة يةط ةةةة ن هةةةذ وجةةةال تةةةالي فةةةال شةةةل أنةةة , هةةة تث ةةة  مةةةن يمأح ةةةان ةةةة ن تةةة  مةةةةالأ وي فةةةي 

 ع(و5007, )وا  ي, يئمةاالج  وةد ها يئةدل
 كفاءة استخدام املوارد (1

يئموي ال يئجال ال  في يئمةاني سوي  مةن يئمةويال يئةنا  ةل  يئت     من يستهاليع  م ي ا  ة هذي يئمةالأ   صال 
نشةةا ها ي  يئمةةةاني و  تصةةم ع إئةة  أو يئمةةوي ال يئما  ةةل, ويالهتمةةاع ةدناصةة  يئمنظومةةل يئة   ةةل, تمةةا  ةةال و

االهتمةةةاع ة  جدةةة  يئمةنةةة  مصةةةال ي ومةةةو الي ئمةةةةاني أهةةة ج ةدةةةال  م  ةةةل يئهةةةالع ويإلايئةةةل, وذئةةةلةأسةةة وب 
 و فتا  مهت مل ومةتت   في نمذ يئوةتسائ ب وأةتطة ق هذي يئمةالأ ةأ

و ال ةةال يسةةتهاليع يئمةةوي ال ويئمةةويال يئجأحةةال يئطةة ق يئهامةةل فةةي ت   ةة   إ ةةاال  يئتةةالو   ئ مةةويال ويئة ا ةةاو دتةةة  
 ع(و5007)وا  ي, 

 كفاءة فعالية الطاقة (2
تصةةةم ع يئمةةةةاني ةأسةةة وب  ةةةتع ف ةةة  يال تمةةةاال   ةةة  يئطاةةةةات يئطة د ةةةل ويئمتجةةةالال  و  ي ةةةي هةةةذي يئمةةةةالأ 

 ال مةةل, وذئةةل , وت   ةة  يالحت ةةاا ئ وةةةوال يمأحمةةو ي, تمةةا تةةع تح   هةةا فةةي يئمجتمدةةات يئ ةصةةو   تة ةة  
ل يئته ةةةا  فةةي يئمةةةاني  ةةن ط  ةةق يسةةتهاليع يئهال ةةا تهمةةل يسةةتهالل تم ةة ةطةة ق وأسةةائ ب مةتتةة   ,
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يئمةنة  أو  عيئشمس ل, ويئتي تتنتا يئته ةا  مةاش   مةن أشةدل يئشةمذ, ةجانةب يئتوج ة  ئدم  ةل تصةم 
 ع(و5007يستهاليع طاةل يئ  اح في يئتة  ال ويئتسه ن وتوئ ال يئطاةل يئته ةا  لو )وا  ي, 

 التوافق مع البيئة (3
 يحت يع يئموةا, وتت  ف يئمةن  ما يئمناخوو تع تح   ها  ن ط  ق 

حةاليث تل  ة يت جوه  ةل إ  ة    سة وب ال  دمةأ ل ةشت  و يمأ  ن  طأ يئمةنأ, ةأواًل: احترام الموقع
ن  ةةتع أةةةة   فةةإن يئموةةةا  دةةوال تسةةاةق حائتةة   تح  تةة  مةةن موةدةة وأيذي تةةع إايئتةة  , و فةةي مدةةائع يئموةةةا

ةةةا  يت ممتنةةل ةمو  ةةةةة  تل أحةةاليث إم ل  تةةون مةةن شةةأنها فتةةا  تصةةم أأسةةائ ب و ة وذئةةل , ةنةةا  يئمةنةة 
 ع(و 5007, )وا  ي, ماتنهاشجا  من أو يئ الع يو ينتايع ةدل يمأيئةنا  هاصل في  م  ات يئحم  أ

, و ناصة   يئمهت مةليئمحة ط ةة  ن  تت ف يئمةن  ما يئمناخ أ جب , ةح ث ثانيا: التكيف مع المناخ
ئةنمذ  او صةة  مد  ة, حجة و تشةج   , مةن يئة  ةل ي   صةة  جةا فمي يئ حظل يئتي  نتهةي ف هةا يئةنةا

هةةةذي يئمةنةةة  متويجةةةال حوئةةة , حتةةة   صةةةة   هةةة ذ أو يمأمطةةةا  أو يئ  ةةةاح تةةةأي شةةةي  آتةةةأث  يت يئشةةةم
فةةإن يئتصةةةم ع يئةةةذي   ي ةةي يئمنةةةاخ ةةةةال  تةةةون ع(و وةةةةذئل 5007مةةةا ة  تةة , )وا ةةة ي,  مناه ةةةا امتويانةة

 ولئمدظع يئمةاني يئحال ث ف   وس  ل ئت     يئتأث   يئة  ي يئس ةيأ
 املستخدمنياحرتام  (4

أهم ةةةةةل يحتةةةةة يع يئة  ةةةةةل, فةةةةةال شةةةةةل   ةةةةة  يئطاةةةةةةل ويئمةةةةةوي ال يئطة د ةةةةةل و  ةجانةةةةةب يالهتمةةةةةاع ةائمحافظةةةةةل
 وأ مةةةةةةةةاال  يسةةةةةةةةوي  تةةةةةةةةانو  ئ مسةةةةةةةةتهالم ن ئهةةةةةةةةذ  يئمةةةةةةةةةاني,تةةةةةةةةة  أيهتمةةةةةةةةاع  جةةةةةةةةب أن ندطةةةةةةةةي  نةةةةةةةة أ

 و سم  ئهامأهو يئهالف ي      ظويئحما يإلنسانفسالمل ومستهالم ن,  مستدم  ن
 مةةةةا  سةةةةائ ب تنم ةةةةذ ت  ةةةة  مةةةةن يمأأيئةنةةةةا  فإنةةةة  مةةةةن يئةةةةالاع يهت ةةةةا   فةائنسةةةةةل ئ دةةةةام  ن فةةةةي صةةةةنا ل

ن تتةةةةةون يئمةةةةةويال ويئتشةةةةةط ةات يئمسةةةةةتهالمل فةةةةةي يئمةةةةةةاني أ جةةةةةب  وتةةةةةذئل ال , منةةةةةليئهطةةةةة   غ ةةةةة  ي 
و ةةةةا ةوي ةةةةال تت ةةةةمن م اومةةةةل , و و مسةةةةتدم ي يئمةنةةةة  ف مةةةةا ةدةةةةالأذيت تةةةةأث    ةةةةا    ةةةة  يئدمةةةةا  

 ع(و5007, )وا  ي, ويئح ي ق  مةن  ئ االا يئ
 الوقاية من التلوث (5

وذئةةةةةةل ةةةةةةةإالي   يئمه مةةةةةةةات يئصةةةةةة ةل ويئسةةةةةةا  ل فةةةةةةةي  م  ةةةةةةل يئةنةةةةةةا , ف ةةةةةةة ذ يئهةةةةةةالف يئةةةةةةته م منهةةةةةةةا 
يئحةةةةةةال إئةةةةةة   سةةةةةةتهالل ئت   ةةةةةة  يئمه مةةةةةةاتنتةةةةةةاا ويالحسةةةةةةب, ةةةةةةة   جةةةةةةب يئتل ةةةةةةب   ةةةةةة  أنمةةةةةةاط  يإلف



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 
 

34 
 

 نةةةتا مةةةن يسةةةتهاليع يئطاةةةةل مةةةن آثةةةا  سةةة ة ل   ةةة  صةةةحل  يمأالنةةة  مةةةن مه مةةةات يئةنةةةا , وت   ةةة  مةةةا
 ع(و5010ويئة  ل, )ية يه ع ويئهامي,  يإلنسان

 األعمال النظامية املتكاملة (6
ثنةةةا   م  ةةةل  جةةةب أن ت ي ةةة  ةصةةةو   متتام ةةةل فةةةي أيئمسةةةتاليمل ويئه ةةة ي  ن جم ةةةا مةةةةاالل يئدمةةةا   إ

تةن مةا وئ, يئسةاة ل    يئمةةااللو ةما  تون من يئصةدب فةي يئويةةا يئدم ةي تح  ةق تة, تصم ع يئمةن 
فائدال ال من  , ةهذي يئمت  ف ن  تون ذئل مستح الجانب يةتناع يئمجتما إئ   ئمتأن ليئال يسل يئالة  ل وي

سةةةتهالمت  طةةةت نمةةةاذا وي  يالسةةةالم ل   ةةة  سةةةة   يئمثةةةا  ةةةةال أيئمةةةةاني ويئمسةةةاتن فةةةي تةةة يث يئدمةةةا  
و فةي يسةتهاليع ئطة د ل يئمتوف   ةائة  ةل أمويال يل في يستهاليع يئ ناص  مدما  ل "ه  ي  " وظه  ذئ

يئهةةةوي   فن مالةةةةأتمةةةا , ال  نهةةةا ي وتها نهةةةا ئ هةةةوي  يئةةةةا ال ئةةة المةةةن ظةةة فن ةةةل يئاليه  ةةةل ةمةةةا تةةةوف  يمأ
و ئتهو ةةةةةل يئسةةةةة يال ب اح يئسةةةةةا ال  أيسةةةةةتهالمت ئتهو ةةةةةل يئحجةةةةة يت غ ةةةةة  يئموجهةةةةةل مةاشةةةةة   ئجهةةةةةل يئ  ةةةةة

شةدل يئشةمذ مةا أ  ة  تسة  حةال   ويجهةات سةا الستدما  يئمش ة ات يئهشةة ل ةائأما ي, يئةال ومات()
تةة  هةةذ  يئدناصةة  يئمدما  ةةل وغ  هةةا ماايئةةت ةةةاال     ةة  يئدطةةا  ئمةان نةةا , تةةوف    امةة  يئهصوصةة ل

ن يالهتمةاع جانةب أإئة   ,و ةدال تطو  ها ةما  تال ع مةا متط ةةات وت ن ةات يئدصة أيئحال ثل تما هي 
مةةة  فةةةي ينتشةةةا  فتةةة  ومةةةةاالل يئدمةةةا   تدطةةةي يمأةنةةةا  ةصةةةحل يئةشةةة  ويئة  ةةةل يئمتاي ةةةال فةةةي صةةةنا ل يئ

  ع(و5007, )وا  ي, يئه  ي  تأحال يئ ويفال يئ   س ل ئدما   يئمست ة  في يئ  ن يئحاالي ويئدش  ن

 ملحيا  المبنى بالكا ( دور 7-2شكل)
 (م2010المصدر: )الشيمى,

 اإلنشاء

التصميم 

 المستدام

الهدم 

وإعادة 

 االستخدام

 التشغيل

 البرنامج
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 :البيئية االجتاهات املعمارية الداعمة لالستدامة 2-8
 ة  ةا ا تينشةل  يئتةي يالتجاهةات ةدةل يئمداصة   يئمتة   فةي يئمدما  ةل يئح تةات مةن ةة ات     

 ط ةل )أهةاليفها  تح  ةق   ة  وتدمة  يئمسةتاليمل يئدمةا   مةةاالل م ةمونها في يالستاليمل, وأهذت ت ي ي
 :يالتجاهات هذ  ومن ع(,5010, ة يه عي  و 
 (Architecture Vernacular) احمللية العمارة جتاها (1

 إل جةاال يئشةدوب محةاوالت مةن طو  ةل ئسةنويت نتةاا يئتةي تانةت ل يئت   ال ةليئمح  ة يئدمةا  وهةي      
 مةن ةل ة  ةل تةوف   وةائتةائي , ف هةا يئم غةوب غ ة  يئمنةاخ تةأث  يت مةن يئة  ل وت  ة  ما تتت ف مةاني
 و ناص  هصا م في وي   يهتالف أن هنال نجالو  ويئطاةل يستهالل  متن من ما ةأة  مناسةل

 : من أهمها,  ف ها يئويةدل يئمنط ل ةاهتالف يئ ال مل يئدما   يئمح  ل
 يئ   ل ويئمتحات يئم ةةل ويمأس ف ةائحوي ط يئسم تل تم ات : ح ث ةالمناطق الحار  مباني ( أ

 ويئماتحل ويمأئوين
 ويئمتحةات يئاليتنل يئمداوئل ويئحوي ط يئجمائون ل ةامأس ف تم ات:  الباردة المناطق مباني  ( ب

  و ةاتجا  يئجنوب هاصل يئتة   
 ويئم ال يئتسب ةائتحتع في يئمةن  اليه  يئح ي  ل يئ يحل ئتوف   جا ت ت ل يئمدائجات أن  الحظ تما

يئموي ةال  ذيت يئة   ةل ويئمدائجةات يئح ةو  مةن نمةاذا يئمح  ةل يئت   ال ةل يئدمةا   ةةالمتو و يئحة ي ي
, ةتمةا    ائ ةل تسةتل  يئمح  ةل يئةنةا  ومةويال يمأ ل ف هةا ةمةا يئمتاحةل يئمةوي ال ف ةال تانةت يالةتصةاال ل

 ويئة  ةل ةة ن يئمةنة  ة  ةي تويفةق ه ق في تة   حالإئ   ل أسهمتذت  ة   ل مدائجات ةالمت أنها تما
  و يئمح طل
 يئمدما  ل في هذي يالتجا : يئمدائجاتومن ت ل 

 وةائتوج   يئدنا ل 
 ويمأ ل توظ ف طةوغ يف ل 
 ويئهوي  ومالةف يمأفن ل يستهاليع 
 ويئحوي ط وسماتل يئمتحات وأحجاع ةأشتا  يئدنا ل 
 وويئهشب ل تائط نيئمح   يئمويال     يال تماال 
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   يئظة وف وطةأ  مةن يئة  ةي ويئت   ة  يئتت  ةف فةي يئدناصة  يئنةات ةل وتوظ ةف يسةتلال 
 يئمناه لو

 حةال فةي هةي يئما ةي فةييئمح  ةل  يئدمةا يت ح  تهةا يئتةي الةتصاال لوي ليئة    ويئماي ا يئموي ال فإن ئذي
 و يئمستاليمل يئدما   ئممهوع ت  توتطة  ات مة صو  ذيتها

 

 ( منزل بسيدي  رير للمعماري حسم فتحي2-2صور  )

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 

 ( منزل حالو  للمعماري عبدالواحد الو يل3-2صور  )

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 

 ( مبنى مصن  رينو للمعماري ريكادو ليجورتا5-2ر  )صو

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 

 ( مبنى معهد المناعة للمعماري راج ريوال4-2صور  )

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 
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 (Conservation) احلفاظ هاجتا  (2
 يئة  ةةل وهالفةة , تأحةةال صةةو  يئحمةةاظ يئمسةةتاليع ظ   ةة  يئمةةةاني يئتا  ه ةةليئحمةةاويئم صةةوال ةةة       
 يئةوي ي ويالسةتهاليع يالسةتداال  فةإن ئةذي, يئسةاة ل مةن يئح ةا يت يئ وج يئمستمال  تمث , ويئتي يئمةن ل
 و  ائم اً  يالستاليمل  م  ل في  ايئت ت محاو  منها هو أحال يئتا  هي وهاصلً  يئ ا مل ئ مةاني
 ةةامأ ل ي تةاطهةا ئمةالج نظة يً , مسةتاليمل  مةا     ة  أنهةا ذيتهةا حةال فةي يئت يث ةل يئدمةا    جتُة ح ةث

 ةالةةل توج ة  يئمةنة و , مح  ةاً  يئمتاحةل يئمويال من يستهاليع يئدما   ت ل      ت وع فائذيا, وهصا صه
 ويئتهو ةل ئ تالف ةل يئطة د ةل يمأنظمةل   ة  تمةاالويال , يئشةمذ وح تةل يئسةا ال  يئ  ةاح مةن ئنفةاال 

ومةن , يئتحمة   ائ ةل يئمةويال ويسةتهاليع, يئهةوي  يئح ي  ةل وح تةل يمأحمةا  ينت ةا  ةاسةتلال  هصةا م
 يئمةاني يئت يث ل من يئدال ال تدني أن ت ها(و 3,1-5يمأمث ل ئهذي يالتجا  يئمةاني يئمو حل ةائصو  )

, يئمسةتاليع يئتصةم عإئة   تسةد  يئتةي يئحال ثةل ئ منشةتت ةهةا  صةيئمو  يمأساس ل يئمةاالل تح ق ةائمد 
 :  ناص  يتجا  يئحماظوأة ا 
  م  ل يئحماظو -1

 إ اال  يئتأه  و -5

 يئص انل يئالو  لو -7

 إ اال  يئةنا و -2

 ول اال  وظ مل يئمةن  يئت يثي, ئتح  ق يالستم ي  يمتان ل يستهاليع أو إ -2
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ( مدرسة الفنون الجميلة التاريخية في باريس بفرنسا7-2صور  )

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 

 ( الحفاظ على المباني التاريخية ببلدية  ز  بفلسطيم6-2صور  )

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 
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 (Environmental Architecture)البيئية  العمارة اجتاه (3

 يال تةا  يمأهذ في ما يئة  ل  حت ع ةأس وب  صمع أن ئ مةن  ت من  م  ل هي يئة   ل يئدما       
 ما يالنسجاع وتدظ ع     يئة  ل ويئتشل   يإلنشا  تأث   ت     وأ  اً  ويئمويال يستهالل يئطاةل ت    

إئة    هةالف يئةذي يئمداصة   يئمدما  ل جاهاتيالت أحال يئة   ل يئدما   يتجا  و دتة و يئمح ط ويئطة دل
 يئمصةاال  تطةو   سةة  إالي   ط  ق  ن يئطاةل يستهالل في وذيت تما   ئ ة  ل صال  ل مةاني إ جاال

 في صنا تها تسةب مويال ويئسائةل ويستهاليع يئطاةل يئموجةل أنظملإئ   يئ جو   ست اع مما,  يئطة د ل
 مةةاالل أهةع ومةن وويمأ ل تائمةا  ويئهةوي   طة دةلممتةن ئ منهةا أةة   ة   ويئةته م ويسةتهاليمها

 : يئة   ل يئدما  
 ئ مستهالم نو صح ل اليه  ل ة  ل  -
 ويئطاةل يستهاليع تما    -
 وة   اً  آمنل ةنا  مويال  -
 ويئة  ل ماتويفق يئمةن    -
 ووظ م اً  ج ال تصم ع  -
 ل يئمداصة   يئتتنوئوج ة دط ةاتويئم يئة   ةل يئمدط ةات ةة ن يئدالةةل ت سة خ   ة  يالتجةا  هةذي  دتمةالف

ومةن يمأمث ةل ئهةذي يالتجةا  يئمةةاني و يئة  ةل ما متويص ل مستاليمل  ما   ئتح  ق ة نهما يئتويان ومحاوئل
 (و7, 2-5يئمو حل ةائصو  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مبنى البرلمان الجديد للمعماري مايكل هوبكنز8-2صور  )

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 

 داري للمعماري نورمان فوسترإ( مبنى 9-2صور  )

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 
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  (Green Architecture)اخلضراء  العمارة اجتاه (4
 ةدم  ةل  )يالسةتاليمل  مةا   مةاله  سةم اتم وهةو أحةال(  يئمةن ةل ئ ة  ةل يمأه ة  يئمةاله   ة تةط     

 تجه ةايت أو, ةةوالو و , مةويال مةن يئةنةا  فةي تةاله  يئتةي يئمصةاال  فجم ةا, تأسةاذ يئمةةاني تصةم ع
 يئمةةاني مدةا    ت سة ع و متةن,  مةا   ه ة ي إئة   ئ وصةو  تةتع ةم ي ةا  أن  جةب يئمسةتهالم ن
 :    س ل نويحي أ ةاإئ   يئه  ي 
 ويئطاةل يستهالل ت ش ال (1
 و يئمصاال  يستنايف من اليئح (5
 و يئها ج ل ةائة  ل ويإل  ي  يئت و ث من يمأالن  ئ حال يئوصو   (7
 و يئاليه  ل ةائة  ل ويإل  ي  ثيئت و  من يمأالن  ئ حال يئوصو  (2
   ة  ويئحمةاظ يئة  ةل وسةالمل ئ صةحل يمأوئو ةل تدطةي يئتةي يئمةةاني ت ةل هةي يئه ة ي  فائمةةاني
 يئتصةم م ل يال تةةا يت تتمة  يئجال ةال  يمأوئو ةات فهةذ ,    ح ةا  يئمةةانيالو     ة  مةالي  يئمصةاال 
 يال تةا يت ئهذ  فةاإل افل, ويئجما , ويئتحم  , ويئالويع,  ويئمنمدل,  من يالةتصاال يئمتةدل يئت   ال ل
 : يئتصم ع يمأه     ي ي

 و يئ ا   ويالنةداثات ئ مويال يئةش  تد ل ت      -
 و يئمنا  من يئناال   يئمويالو  يئمتجالال  غ   يئمصاال      يئحماظ  -
 و ويئمويال ئ طاةل ويستهاليمها يئمةاني ح ا  ئالو   يئة  ي يمأث  ت      -
 و ئالستداال  يئ اة ل ويئمويال يئمتجالال  يئطاةل يستهاليع  -
 و ويئح وين ل يئنةات ل ويئح ا  ويئت ةل ويئما  يئهوي      يئمحافظل  -
وتةوف  , وصة انتها فةي إالي تهةا وتت مةل أةة   ائ ةل جوال  ذيت مةاني يئه  ي  يئمةاني تدتة  أغ ب ئذي

 تط ةب  ال تح   هةا, تمةا أن يئةوي   ن ويئشةاغ  ن يئمالل ةة  من يمأف   وتدال, أتة  ئشاغ  ها   ا
مةالي     ة  يئم  ةق ةة وح ويئدمة , تح  ةق أالي  أف ة  نحةو  تط ةب يئتةايع ةة  ,ا   ةهملشةإن م اين ةل
يئوجة     ة  تطة  هةا  متةن ت ةف يئجال ةال  ومد فةل يئتوجهةات نحةو ويالنمتةاح, يئمشة وع م يحة  جم ةا
 (و10,11-5, ومن يمأمث ل ئهذي يالتجا  يئمةاني يئمو حل ةائصو  )يمأمث 
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 ( مبنى إدر  ميناء البترول بطو يو في اليابان10-2صور  )

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 

 ( مبنى اداري ألوتاوا في  ندا11-2صور  )

 م(2010المصدر: )عطية وابراهيم, 

 ( ملخح لالتجاهات المعمارية الداعمة لالستدامة 8-2شكل)

 المصدر: تنسيق الباحث , .
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 بعض أنظمة قياس االستدامة يف العمارة 2-9
  ةةةةة  يئمسةةةةةتو  ن يئدةةةةةةائمي ئ  ةةةةةاذ يالسةةةةةةتاليمل فةةةةةي يئدمةةةةةا    مجمو ةةةةةل مةةةةةن يئمنظمةةةةةاتتوجةةةةةال      
     يئنحو يئتائي: أهمها نذت ,   ةيويئد  
 على املستوى العاملي: (1

ي تماال تطة ق يشت يطات  يتنظمل تصن ف  ائم ل تمن  شهاالمأ منظمات  ش توجال أتث  من      
 , ومن أشه ها: ومدا    يئمةاني يئه  ي 

   اما يئت  ةة ع يئة  ةةي يئ  ةةالنةةة(LEED ) يئ  ةةاال  فةةي يئتصةةم ع يئة  ةةي ويئمحافظةةل   ةة”وتدنةةي  
  لومدتمال في يئوال ات يئمتحال  وتنالي ويئمتس” يئطاةل

 ة ناما يئت   ع يئة  ي يئة  ع (BREEM )مدتمةال  فةي وتدني نظةاع ت  ة ع يئمةةاني يئه ة ي  ويئ
                           ويئمم تل يئمتحال 

 ة نةةاما يئةنةةا  يئمسةةتاليع (DGNB )مدتمةةال فةةيو دنةةي ت  ةة ع يئمةةةاني ويئمنةةاطق يئح ةة  ل ويئ 
                    وأئمان ا

  مدتمةال فةي أسةت يئ ا ون وائنةالي و دنةي يئنجمةل يئه ة ي  ويئجة  ن سةتا " "ة نةاما يئت  ة ع يئة  ةي
 ووجنوب أف    ا

ثاةتةةل ئ حمةةاظ   ةة  مسةةتوج جةةوال   تتمةةن  هةةذ  يئمنظمةةات يئدائم ةةل شةةهااليت وتةة يه م مأالي  ت   مةةا
تح ةق فةي يمأه ة  يئهةالف  و ل من يئمدةا    يئمتشةاةهل ئيئمةاني يئتي  تع ت   مها, و نال ا تحتها مجم

 ويئشت  يئتائي  و   يئمدا    يئ   س ل ئةدل يمأنظمل يئدائم ل:يمأمث  الستاليمل يئمةاني, 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 الستدامة العالمية .( ملخح معايير تقييم ا9-2شكل) 

 (هـ1431 يوسف وعيد وحمادالمصدر: )
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 (LEED( نسع معايير تقييم االستدامة في النظام العالمي )10-2شكل)

 هـ(1431المصدر: )يوسف وعيد وحماد 

 

 (BREEAM( نسع معايير تقييم االستدامة في النظام العالمي )11-2شكل)

 هـ(1431المصدر: )يوسف وعيد وحماد 

 

 (GREE STAR( نسع معايير تقييم االستدامة في النظام العالمي )12-2شكل)

 هـ(1431المصدر: )يوسف وعيد وحماد 
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 على املستوى العربي:  (2
ع ةهةا, إل طةا  تة يه م ةنةا  مسةتالي الو  يئد ة ل ةدل يمأنظمةل يئهاصةلئ ال أوجالت مجمو ل من يئ
     مةان ها, ومن أشه ها:

   ستدامة االماراتي )استدامة(االنظام: 
ةهةالف , 5001فةي  ةاع  (Emirates GBC) ئ ةن ةل يئه ة ي ةةال تةع تشةت   مج ةذ يإلمةا يت 

تدا ةةةا مةةةةاالل يمأةن ةةةل يئه ةةة ي  ئحما ةةةل يئة  ةةةل و ةةةمان يالسةةةتاليمل فةةةي الوئةةةل يإلمةةةا يت يئد ة ةةةل 
 (http://www.emiratesgbc.org/egb, 2011 و )يئمتحال 

تان هنةال تل  ة  تة ة  فةي يئمويةةف , 5001ما يت  اع منذ إنشا  مج ذ يئمةاني يئه  ي  في يإلو 
, تنم ةةذ س اسةةات يئمةةاني يئه ةة ي  ويئ ةةوي   وةةةال شةجا , ويئمطائةب يئمتد  ةةل ةائة  ةةل يئمسةتاليمل يئمةن ةةل

ويئا ةةاال  فةةي تةةةاال  يئمدةةا ف يئدامةةل ويئمد ومةةات يئمتاحةةل  ةةن ,  مةةن هةةال  ي تمةةاال نظةةع ت  ةة ع متسةة ل
 (Emirates GBC) ويصةةة ت, تجةةةا  مةةةن هةةةذي يئتطةةةو  ح  ةةةليئمنةةةاطق يئسةةةتن ل ويئمجتمدةةةات يئم

 و تطو   تمنظمليئ  ل فييإلما يت

  ( نظام تقييم االستدامة القطريQ SAS): 
ن  جةةب   ةة  تةة  مشةةا  ا وي , 5010  ةةاع فةةي تةةوال يئةنةةا  يئ طةة ي (QSAS) ةةةإال ياةامةةت ةطةة  

ت  ةةة ع  لآئ ةةة ما ةةةل وأ ةدةةة ن  ةةةعويئةةةذي   GSAS يئ طةةةاع يئدةةةاع ويئهةةةام يئحصةةةو    ةةة  شةةةهاال 
ويئموةا ويئطاةل ويئمةا  ويئمةويال ويئة  ةل  أةساع تشم  يالتصا  يئح  يثمان ل ئ  إ ئالستاليمل, وتن سع

  (  (http://www.ecomena.org/tag,2010تشل  ويئاليه  ل ويئ  مل يالةتصاال ل ويئث اف ل ويإلالي   ويئ
إئة   ةسةع  ن سةع ن تة تمةا أ , فةي يئتةأث   يئة  ةي ئ مشة وع ل  ةسع من يئنظاع    ذ هاص ل مد نتو 
 .ثع  دط  ال جل ئت  ةسع حسب ال جل يئتويفق , ئ   اذ  دا    محالالم

http://www.emiratesgbc.org/egb
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 النسبية األهمية حسع وترتيبها أقسام ثمانية ليإ ينقسم الذي SASQ  بشهاد  الخاصة ريالمعاي (31-2شكل)

  //:www.ecomena.org/tag,2010 http المصدر:

 
 :على املستوى احمللي (3

, ةائمةةةاال   فةةي يئداصةةمل يئم السةةل ةمنط ةةل متةةل يئمت مةةلةأمانةةل  ةامةةت واي   يئشةةاون يئة ال ةةل ويئ  و ةةل
 هام ئالستاليمل في يئمةاني ةمسم  : تطو   نظاع

 مشروع أمانة العاصمة المقدسة لتطوير نظام التميا في االستدامة ( أ
Makkan System For Excellency In Sustainability)) ،هاليف يئ   س لوفق يمأ: 

نل يئداصمل يئم السل يئ الو  وصةاحةل يئمةةاال   و تةون ئهةا الو  تنسة  ي أن تتون متل يئمت مل وأما (1
ة  م ًا ئ مان تةني نظاع أو أنظمل وئوي   موحال   ووة االي ما يئجهات ذيت يئدالةل مح  ًا وي 

يالستماال  من أنظمل ت   ع يالستاليمل يئدائم ل وفي م ةالمتها نظةاع يئ  ةال يمأم  تةي ئمد فةل متوناتهةا  (5
 يئ وي   ويمأنظمل ئ ة  ل يئمح  لوومالج تويف ها ما 

يئتأتةةةال مةةةن يئجةةةالوج يالةتصةةةاال ل ئتطة ةةةق مدةةةا    يالسةةةتاليمل يئتةةةي تتةناهةةةا يمأنظمةةةل يئدائم ةةةل, مةةةا  (7
تو ةةة   حجةةةع يئتةةةوف   ويئتدةةةو ل ئمةةةا  ةةةتع إنماةةةة  ئتطة ةةةق ت ةةةل يئمدةةةا   , مةةةا حسةةةاب يئمةةة الوال 

 .يالةتصاالي ويئة  ي     م  يئسن ن
)يئتةةةي ئةةةع تتناوئهةةةةا  LEEDنظمةةةل يئدائم ةةةةل وفةةةي م ةةةالمتها يئ  ةةةال حصةةة  يئمدةةةا    يئمهمةةةل فةةةي يمأ (2

 تةاع أنظمل تطة ق مال ملوييمأنظمل ويئ وي   يئمح  ل( ئةحث أسائ ب تطة  ها من هال  
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, وط   ةةل يئتأتةةال مةةن يئتنم ةةذ وسةةال  ال يسةةل آئ ةةل تطة ةةق يئمدةةا    ومةةالج و ةةا حةةويفا ئتةنةةي يئنظةةاع (2
 .ئليئثل يت في جم ا يئهطويت ئ مان يئدالي

  :الستدامةاأبعاد النظام المكي للتميا في و 
 يئموةا يئمستاليعو (1
 يئةدال يإلسالمي )يئث افي(و (5
 يئمحافظل     يئم ا و (7
 يإلشلا  )يئتشل   يئمةال ي ويالهتةا يت(و (2
 يئمحافظل     يئطاةلو (2
 يئمحافظل     يئمويالو (1
 جوال  يئة  ل يئاليه  لو (3

  

 

 

 

 

 
 

 الصحة

 عدم

 اإلسراف

  الجمال
 التواضع

 ةةعمارة إسالميعمارة إسالمي

 عمارة مستدامةعمارة مستدامة

 حفظ البيئة

 الخصوصية

 التيسير

 عدم

 التعدي

 التيسير

 حفظ

 البدن

 م المكي للتميز في االستدامة( أبعاد النظا14-2شكل)

م(2011المصدر: )الصباغ,   
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ن  هةذ  يئشةهاال  ئدةال  مدةا     جةب توف هةا ت هةا أو مةو  آئ ل يئحصو      شهاال  يئتصةن فوته ا 
,  يئمةويال ويئمةوي ال,  تمةا   يئطاةةل ويئمنةاخ,  , تما   يستهاليع يئم ةا  يئموةا :مث , ةد ها في يئمةن 
 ويئمتانل,  يئ يحل,  يئتجاوب يئة  ي,  يئصحل,  جوال  يئة  ل يئاليه  ل

و ةتع و ةا يئمةةاني  A, B, C ث ف ةات وهةي ثةالإئة        و  يئمدا    يئساة ل تةع ت سة ع يئمةةانيو 
 و في يئم ل يئمناسةل ئها حسب توف  متط ةات يئم ل

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

C 
 كفاءة الطاقة√ 
 الصحة واألمن√ 

 كفاءة المياه√ 
 المتانة√ 

 التجاوب البئي√

B 

 كفاءة الطاقة
 الصحة واألمان√ 

 كفاءة المياه√ 
 المتانة√ 

A 

 كفاءة الطاقة√  
 الصحة واألمن√ 

 سخان شمسي

 طاقة متجددة

 هوائيه وشمسيه
 ستخدام دهاناتا

 ت ومفروشاتوأرضيا

 داخلية من مواد

 آمنة وصحية

 إضاءة

 فلوروسنت 

 كهربائية ةجهزأو

 موفرة للطاقة

 صناديق طرد

 مزدوجة الضغط

 وصنابير وشطافات

 موفرة للمياه

 تجميع مياه األمطار

 التوجيه واالستفادة

 من الرياح وأشعة

 الشمس المالئمة

 ضاءةللتهوية واإل

 تخزين مياه

 األمطار والتكييف

 إعادة إستخدامهاو

 في الغسيل والري

 ستخدام نباتاتا

 لية سهلة العنايةمح

 توفر الماء

 للثمار ةومنتج

 مكنأما 

 تجميع النفايات

 وتفنيدها بشكل

 منظم وصحي

 إلعادة تدويرها 

 نوافذ عالية

 الكفاءة في

 العزل

 التحكم في

 اإلضاءة

 بواسطة

 حساسات

 الحركة

 عزل

 حراري

 مناسب

 تجميع المياه

 الرمادية

 وإعادة

 إستخدامها

 االستدامة( أبعاد النظام المكي للتميز في 15-2شكل)

م(2011المصدر: )الصباغ,   

 ( تحقيق معايير االستدامة للمباني16-2شكل)

م(2011المصدر: )الصباغ,   
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 خالصة: 2-11
يمأجةاي  يئنظ  ةةل ةهةذي يئمصةة   جةةال يئةاحةث أن حما ةةل يئة  ةل ويئتنم ةةل يئمسةتاليمل هةةي ةةة ع  يسةةت  ي  مةن

 جةةان  و مةةي ةمةةل يمأ ل يمأوئةة  يئتةةي   ةةالت فةةي   ةةوالي, ف هامةةل ئدم  ةةل تح  ةةق يالسةةتاليمل يئة   ةةل
تع تةنةةي فةة, وهةةي يئ مةةل يئتةةي ح ةة ها مدظةةع م ةةول الو  يئدةةائع و اسةةا  , 1775ةائة يا ةة  فةةي  ةةاع 

وصةا  تح  ةق هةذ  يئتنم ةل أحةال يئطموحةات ,  هامةل ممهوع يئتنم ل يئمستاليمل ةا تةةا   ة مةل ح ةا  ل
وةهاصةةل ةدةةال مةةا تد  ةةت ئةة  تث ةة  مةةن مةةوي ال , ع يئمداصةة ويمأهةةاليف يئتةةة ج ئ دال ةةال مةةن الو  يئدةةائ

تثةة   يئمشةةتالت يئتةةي تد  ةةت ئهةةا يئة  ةةل منةةذ و  , يمأ ل وث ويتهةةا غ ةة  يئمتجةةالال  ئهطةة  يالستنةةةايف
ل يئنما ةات يئتةي تداظمةت تم ة, وما يئا اال  يئمط ال  في حجع هذ  يئمشتالت,   هال يئثو   يئصنا  ل
ويئة  ةل,  يإلنسةانيئمتويانةل ةة ن  ةةذئل يهت ةت يئدالةةلو ئة  ةل, ح ةا ي     يإلنسان ته ا  ن نشاطات

وتةةوجذ يئنةةاذ هوفةةا مةةن هطةة  ذيل   ةة  مسةةت ة هع, وتنةةاالوي فةةي هتةةاع يئ ةة ن يئدشةة  ن ةمتةة   يئتنم ةةل 
يئتنم ةةل يئةةذي نشةة  تحةةت ت   ةة  يئ جنةةل يئدائم ةةل ئ ة  ةةل و  ت فةةييئتةةي تة ةةو  يئمتويصةة ل أو يئمسةةتاليمل, 

وهي يمأفتا  يئتةي تنةاالي , ويئمستاليمل نشأ ما  د ف ةامأفتا  يئه  ي ف " ,لمست ة نا يئمشت  " نوين 
 وويئح  وئل الون ت الي جوال  ت  من يئما  ويئهوي  ويئت ةل, يئحماظ     توتب يمأ لو ةحما ل يئة  ل 

, تونة   م ين ةل وةذئل نجال ممهةوع يئدمةا   يئمسةتاليمل  نةال ا تحةت يئتنم ةل يئمسةتاليمل ئتح  ةق يسةتاليمل
أحةةةال يئمسةةةته ت ن يئ   سةةة  ن ئ مةةةوي ال يئطة د ةةةل تةةةامأ ل ويئمةةةويال ومشةةةت تا ةائ  ةةةا ا يئة   ةةةل, و  المسةةةاو 
 ا  ويئطاةلوويئم 

وهةةذي يئمصةة  تةةان ئةة  يئتةةأث   يئوي ةة  ئتأت ةةال ممةةاه ع يالسةةتاليمل يئة   ةةل و الةتهةةا ةائدمةةا   يئمسةةتاليمل, 
اذ يالسةةةتاليمل ةدةةل أنظمةةةل ة ةةةإئةةة   ويئدمةةةا   يئة  ةةةل, وتةةع يئتطةةة ق يإلنسةةانل وط ةةةال  ةةةة ن ن يئدالةةةأو 

, ويئتةةي تدتمةةال   ةة  يئحما ةةل   ةة  يئمحافظةةل   ةة  يئطاةةةل لنشةةا   مةةا   مسةةتاليمئمد فةةل مةاال هةةا فةةي إ
 ةتام  صو ها, وةائة  ل يئمةن لو
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 والتصـــمي  املعمـــار  التصـــمي  الثالث:الفصل  -3
 املستدام



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 
 

49 
 

 مقدمة:
أي  ئتنم ذتح  الت يئموةا يئمدما ي يت يئهامل ةدال يئتصم ع يئمدما ي ةالي ل يئهطو  تدتة  م ح ل

, و الةتها ما يئة  لمش وع مدما ي, وهي تدتة  م ح ل أساس ل ئ ا ل وئ مان يئنتا ا ئ مةاني 
تنتهي ة ا ل وي حل ئت ل يمأفتا , ويئتصم ع  ت من ئمشت ل وتتون  ةا    ن أفتا  تصم م ل 

ئ ست يئ سومات ة   من ويئهالف يئتصم ع تمنتا,  هوهالف يئةحث و ط   ل ومنتا في نمذ يئوةت, 
 يئمنشتت يئم يال تصو ها م الما ويئتدة    نها ةويسطل يئ سومات يئمدما  لو  

ةويسطت   دتة  تل    يئممهوع يئداع ئ تصم ع يئمدما ي يئذي  تع تو   وئذئل في هذي يئمص  سوف 
ومةاني جال ال  تالوع ئمت يت طو  ل  حاليث أفتا     يمأ ل ويئة  ل, وي   يإلنسانشي  ما من صنا 

هذي يمأث ,  ئدم  ل يئتصم ع جاة ل أو س ة ل, ف ما تان إما إ يإلنسان     ندتذ صو  وتفي يئة  ل, 
 تل   من شت  يمأ ل ويئة  ل يئمح طل ةهاو تان ئها يئالو  يئ   سي في إ جاال مةاني

إئ   ا ي, وم يح  تطو ها وصوالو    هذي يمأساذ س تع يستد يل ومناةشل مةاالل يئتصم ع يئمدم
وتنم ذ  ئتصم ع    ذيئمستهالف يئ هعيئمدما   ن ال شل أن و  ويم  نجاح يئتصم ع يئمدما يو 

في إحاليث فت  جال ال     مائتي يئمشا  ا ةما  تناسب ما يئة  ل مهع  و دتة  الو هعيئمةاني, 
منها إئ   وت م ل يئوصو ممهوع يئتصم ع يئمستاليع إئ   و وئذل س تع يئتط قوتح  ق  غةاتهع

 و ويةط تصم م ل تسا ال يئمصمم ن     ينتاا مةاني مستاليمل تحافظ     يئة  لو 
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 مفهوم التصمي  املعمار  3-1
 دةة ف يئتصةةم ع: ةأنةة  يئحةة  يمأمثةة  ئح   ةةل مد نةةل فةةي ظةة  مجمو ةةل مةةن يئظةة وف, وةةةال يسةةتهالمت 

نتةةةةا ا يئتصةةةةم ع  متةةةةن أن ت ةةةةاذ طة ةةةةا  ( تماشةةةة    ةةةة  أنOptimumت مةةةةل يئمثةةةةائي أو يمأمثةةةة  )
 (5002,حسن)ئم ا  ذ مد نل ثاةتل  نال يئنجاحو 

تما  د ف يئتصم ع: ةأن   م  ل     ل منظمل نستط ا ةها يئتدام  ما أنويع متدالال  من يئمد ومةات 
الماجهةةةةةا فةةةةةي مجمو ةةةةةل ويحةةةةةال  مةةةةةن يئتطة  ةةةةةات تدتةةةةةذ  ا ةةةةةل وي ةةةةةحل ئت ةةةةةل يمأفتةةةةةا  و ويمأفتةةةةةا  وي 

  (5010ثو ني,)
ما أنويع متدالال  من يئمد ومات   م  ل     ل منظمل نستط ا ةها يئتدام : ةأن يئتصم ع و  ف 

الماجو   اال  تظه  هذ  و  , يالنتها  ة ا ل وي حل ئت ل يمأفتا ها في مجمو ل ويحال  من يمأفتا  و ي 
و في نمذ يئوةت يئمنتاويئتصم ع  ت من يئط   ل و , جالو  امني ويئ ا ل في شت   سومات أ

 (و 5002, نحس)
ونسةةتط ا تد  ةةف يئتصةةم ع ئمةةا سةةةق ةةةأن يئتصةةم ع: هةةو نت جةةل فتةة  ويةتتةةا  ئحةة  مشةةت ل مد نةةل مةةن 

, تةةةتع فةةةي م يحةةة  مهت مةةةل مةةةن يئتصةةةم ع ةويسةةةطل  سةةةومات أو طةةة ق هاصةةةل ئم يحةةة  يإلنسةةةانصةةةنا 
 يئتصم ع تو   يئمت  و

االهتماع ئما هو يئتصم ع و أتي ممهوع يئتصم ع ةال يسل يئط ق ويئتطة  ات يئمتةدل في يئتصم ع ة
 وت ف  متن تطة    وتح    , وهذي حسب تمت   يئمصمع وط   ل  م   في تطو    م  ل يئتصم عو 

أي جمةةا  ناصةة  مةةن يئة  ةةل وو ةةدها فةةي تتةةو ن , هةةو  م  ةةل يئتتةةو ن ويالةتتةةا   ةةا: ويئتصةةم ع أ
يئتتةةو ن  أن   ةة  ع ويئةةةدل  مةة ق ةةة ن يئتتةةو ن ويئتصةةم ,مدةة ن إل طةةا  شةةي  ئةة  وظ مةةل أو مةةالئو 

و ي ويئهةةةةةةةة يت يئشهصةةةةةةة ليإلنسةةةةةةةانن يئتصةةةةةةةم ع  تهةةةةةةةذ ف ةةةةةةة  يئمتةةةةةةة  جةةةةةةةا  مةةةةةةةن  م  ةةةةةةةل يئتصةةةةةةةم ع مأ
 (و5010ثو ني,)

نشاط فت ي  حالث في     يئمدما ي   نت جل فهو  م  ل فت  ل مد ال , أو" المعماري:  التصميمأما 
 (و5002, حسنو )"مجمو ل من يئماث يت هي في يئح   ل مطائب يئتصم عإئ   ئتد   

 ةويسةةطل  سةةومات مدما  ةةل تهةةالف   ةة  م يحةة  مهت مةل  ظهةة ن يئتصةةم ع يئمدمةا ي و متةن يئ ةةو  ةةةأ
 , وئتح ةةةق يئتصةةةو  يئتامةةة  ن تصةةةو يت  ئ مشةةة وع يئمةةة يال ةنةةةاا يئتدة ةةة   ةةةن أفتةةةا  يئمصةةةمع و ةةةإئةةة  

تنتهةةي مهمةةل  وةةةال, ئ مشة وع فةةة  يئةةةال  فةةي يئتنم ةذو وهةةي تدتةةة  يئم ح ةةل يمأوئةة  ئ مشةا  ا يئمدما  ةةل 
حتة   ةتمتن مةن  يئموةةا,ةال تسةتم  ئنشة يف   ة  مةا تةع تصةم م  فةي و يئمصمع  نال هذ  يئم ح ل, 

 يئتدال   ويتهاذ يئ  ي يت في ةال  يئمش وعو
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 عملية التصمي  املعمار  ( أ
نشاط فت ي وته  ي   وع     حوي  اليه ي مستم  ة ن يئمصمع ونمس  حو  طة دل يئمشت ل  هي

يئمتونل ئ مشت ل, وتأث   ت  منها  تمهع تافل يئظ وف ويمأةداالإئ    هالفو يجهها, يئتصم م ل يئتي  و 
هاليف ويئمهاع يئتي و ح ق يمأ ةاإ جاال ح   أهذ ت  ذئل في يال تإئ   ه , ئ وصو     ي 

 (5002,حسنو )حسب يئمهع يئذي   ي  يئمصمع ئها يئمشت ل يئتصم م لت ت  ها طة دل 
  مصةةةةمع فةةةةي  م  ةةةةل يئتصةةةةم ع و طو هةةةةا حسةةةةب مايوئتةةةة  ئ مهنةةةةل, الي مةةةةا توجةةةةال ط   ةةةةل هاصةةةةل ئتةةةةو 

وال نسةةةةتط ا يئ ةةةةو  ةةةةةأن هنةةةةال ط   ةةةةل هاصةةةةل تدتةةةةة  موحةةةةال  فةةةةي  م  ةةةةل يئتصةةةةم ع, وئتةةةةن هنةةةةال 
دمةةةةةا ي وتدتمةةةةةال   ةةةةة  فهةةةةةع يئم(, 1772)يئحصةةةةة ن, م يحةةةةة  تدتةةةةةة  أساسةةةةة ل فةةةةةي  م  ةةةةةل يئتصةةةةةم ع

 :  تيئها وممتن أن ن هصها في ي 
 : يئتد ف     يئمشت ل -1

ف   ةةةةةة  أةدةةةةةةاال يئمشةةةةةةت ل, وفهمهةةةةةةا وهةةةةةةي تدتةةةةةةة  يئم ح ةةةةةةل يمأوئةةةةةة  مةةةةةةن م يحةةةةةة  يئتصةةةةةةم ع ةةةةةةةائتد   
 ويئح   د ماً ال تان إ جاال ح  ج ال, وي  إئ   ت وي حل تانت أة بنما تاوت 

 إ جاال ح  مةال ي ئ تصم ع )ح  ماةت(: -5
 ةةةةا مأهةةةةاليف وةةةةةال  تةةةةون أتثةةةة  مةةةةن حةةةة  ةةةةةالال مةةةةن حةةةة  ويحةةةةال, ئ م ةةةةا يئمصةةةةمع يئحةةةة  يمأتثةةةة  تح  

يئتصةةةةةةم ع يئمدمةةةةةةا ي يئتةةةةةةي  ةةةةةةتع ف هةةةةةةا مةةةةةةن م يحةةةةةة  هةةةةةةذ  يئم ح ةةةةةةل تدتةةةةةةة  ئتصةةةةةةم ع يئمدمةةةةةةا ي, و ي
 يئتد  ف يمأساسي ئ مشت ل, ومد فل مالج تح  ق يئح  ويئنت جل يئم جو  ئطة دل يئمشت لو

 : يئن ال وتطو   يئمت   -7
 ةةةة  يئمد فةةةةل وةةةةةال  ةةةةتع ف هةةةةا  م  ةةةةل ن ةةةةال يئمتةةةة   ويئح ةةةةو  يئمةال  ةةةةل يئةال  ةةةةل وذئةةةةل ةاال تمةةةةاال يئتة ةةةة   

يئطو  ةةةةل ئ مصةةةةمم ن ونت جةةةةةل يئهةةةةة   يئمتتسةةةةةل فةةةةةي م يحةةةة  يئتطة ةةةةق, و ةةةةةاال  تتةةةةون هةةةةذ  يمأفتةةةةةا  
 و" ويئذي  و   يئمت   يئتصم م لsketchم المل في ما  سم  "يستتش" يئتصم ع"

وةةةةةال تسةةةةتم   م  ةةةةل يئن ةةةةال ويئتطةةةةو   ئ متةةةة    ةةةةن ط  ةةةةق  سةةةةومات مدما  ةةةةل مةال  ةةةةل تنةةةةتا حةةةةال فةةةةي 
ت يئمدما  ةةةةةل  دتةةةةةة  هةةةةةو يئحةةةةة  يئمثةةةةةائي ئ متةةةةة   يئمةال  ةةةةةلو ومةةةةةا يسةةةةةتم ي  هةةةةةذ  تصةةةةةم ع يئمشةةةةة و ا

يئحةةةة  يمأتثةةةة  فدائ ةةةةل إئةةةة   يئدم  ةةةةل فةةةةي وةةةةةت مدةةةة ن تدتمةةةةال   ةةةة  هةةةةة   يئمصةةةةمع  صةةةة  يئمصةةةةمع
 ئح  يئمشت ل يئتصم ملو 

 املشكلة التصميمية املعمارية ( ب
, ويجهها يئمصمع ئتأت ال فهمها مدما  ل يئتي  يئ مشت ل ئ أن يئتصم ع يئمدما ي  مث  حال ُ  فذي إ

 نو  نإئ   ويئتي تدتة  أحال أهع م يح  يئتصم ع ف متن تصن ف يئمشت ل يئتصم م ل
 :هما (5002حسن,)
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 : مشكلة تصميمية عامة -1
 أو في تصم ع, تنظ ع يئة  ل يئمةن لمث  ئمشت ل أو ةصو  في مد فل يئح  يمأ هي وجوالو       

 تهالع وظا ف مد نل ال  وجال ئها ح وي و مجمو ل من يئمةاني ويئتأمةن  
مماه ع جال ال  ئ ة  ل يئمةن ل, و تون إئ   وئ تدام  ما هذ  يئمشتالت  تع تةن  يئوصو 

 ل ئ تالف  ذئل  جاال يئ صو , ويئتح   , ويئنظ   إئ ها نظ   شامإ يئمدما ي ئ  يئالو  ويئ ال   في
 ف   يئتوجهات ويئح و ويئ صو , و ستحالث أ

 : صةميمية الداالمشكلة التص -2
ف يال مد ن ن, وفي يئمشت ل يئتي تتون  اال  وي حل يمأةداال ذيت مدط ات مد نل ئهالمل أوهي      
 جاال ح و  تدم  ةتما       يئمدما ي سوج  إطا  ظ وف ة   ل طة د ل مد نل, وما     وال إحال
مدما ي يئمصمع يئ محالال ح ث تتون يئ  وال يئتي تويج ةداال يئمشت ل, وهذي يئنوع  أتي ئهالف أ

 وةنا      ذئل فإن هذي يئنوع من يئمشت ل يئتصم م ل هو مشت ل مش وع ةد ن و  مد وملو
 

 مراحل تطور العملية التصميمية املعمارية 3-2-1
وتدتةة  أسةذ تطة   ةل تتمثة   (و5010)ثةو ني, ,ئ دم  ل يئتصم م ل م يحة  مد نةل  جةب أن تمة  ةهةا

 تي:في ي 
 و  ( ناص   ومتونات  ويئل ل من ) يئمش وعتصم ع ة ناما م ح ل  -1
 يئتأث  يت يئة   ل ويئمناه ل     يئمش وعو مد فل ال يسات يئموةا و م ح ل  -2
 (ومش و ات مماث ل) مشاةهل ئة ناما يئمش وع ال يسل أمث لم ح ل  -3
  و (يإلنشا يال يسل يئه ت  ) ئه ت  يئمش وع يئمناسب يإلنشا ييهت ا  يمأس وب م ح ل  -4

تمةةة  ةهةةةا  م  ةةةل يئتصةةةم ع  يئتةةةييئمهت مةةةل   نةةةاو  طةةة ح أهةةةع هةةةذ  يمأسةةةذ ويئم يحةةةتة ن ةةةوع وف مةةةا   ةةة 
 :يئمدما يئ دم   يئنها يومالج تأث  ها     يئتصم ع  وأهم تها

 : المشروع والغرض منهتصميم برنامج مرحلة   -1
وتح   ها في يئمش وع و  صال  , وهنا  تع ال يسل متونات يئمش وع يئتي   وع يئمصمع ةتصم مها     

 ةحث  ن  يئمصمع ئ ح ق توة ا هذي يئة ناما ةائدناص  يئمط وةل  ةها ة ناما يئمش وع, وهو أو  ما
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مةةا ةةة ن ت ةةل يئدناصةة  ويئتةةي تهت ةةف ةةةاهتالف نو  ةةل تتةةو ن يئدالةةةات ف إئةة     ةة  يئتصةةم ع و صةة 
مجمو ةةةل مةةةن يئدناصةةة  يئمتونةةةل ئة نةةةاما  ايئمشةةة وعو ئنجةةةال أن أي مشةةة وع  ح ةةةق وظ مةةةل مد نةةةل ئهةةة

   (5010)ثو ني, تائمشا  ا يئستن ل ويئتجا  ل ويئطة ل ويئصنا  ل وغ  هاو ,مش وعيئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 دراسة الموقع والت ثيرات البيئية مرحلة -2

 ليئمتمث ةل فةي يئطةوغ يف ةيئمح طةل وتتمث  في ال يسل  الةةل يئمشة وع ةةائموةا ويئتةأث  يت يئة   ةل      
ةا ئال يسل ا ا   يئمو إئ   ةص  ل وح ت ل, وةال   اع يمأم ائمش وع من محاو  ة ح ط  ويئمناخ وت  ما

 مةةن تةةأث  ئمةةا ئهةةا  ع ةةةائموةا ةمةةا  تماشةة  مةةا يئمجةةاو  ,متان ةةل تنم ةةذ يئمشةة و ت ةةل يئتةةأث  يت وال يسةةل إ
 يتهاذ ة ي يت ويستنتاجات تسا ال  في يئمت   يئتصةم م ل ويهت ةا  يئح ةو  يئمناسةةلو في    يئمصمع 

 و(5010)ثو ني,
 
 
 
 
 
 
 

 ( مرحلة الدراسة والتحليل لبرنامج المشروع المعماري.1-3شكل)

 م(2010يني,المصدر: )ثو

 مرحلة تحليل الموق  ودراسة المؤثرات المحيطة( 2-3شكل)

 ع(5010)ثو ني, المصدر:
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 : دراسة أمثلة مشابهةمرحلة   -3

مةةا أمتةةن ئال يسةةتها ويالطةةالع    هةةا حتةة   ,وأهةة ج مال وسةةل ,و تةةون ذئةةل ةجمةةا أمث ةةل ئمشةةا  ا ةا مةةل
 مشةةةة وع, وتدةةةةال يئوسةةةة  ل ئتح  ةةةةق أف ةةةة  يئح ةةةةو  ويئمدائجةةةةات ئ سةةةةتماال منهةةةةا فةةةةي تصةةةةو  يئة نةةةةاما 

تما ئ فتا   اةاليع في يئتصم ع, وئ ذ نسهطو   وي  ال يسل ت ل يئمشا  ا ئدم  ت تع ح ث  ,يئمدما  ل
يئمشا  ا يئمماث ةل ئدمة  في هة يت يئويالستماال  من  ,هي, ة  ئال يسل يئمتط ةات ويئمحالاليت ئ مش وع

   (5010)ثو ني, ل ل يئتصم عوتمي ةةصمل جال ال  
 : اإلنشائيدراسة ا سلوب مرحلة   -4

يئ  ةاع إئة   ويئذي ةال  صة  تةأث    ,أهع م يح  يئتصم عمن يئتمت   في يمأس وب يمأمث  ئ ةنا   و دتة 
ن ئةةةاع يمأمةةة , تمةةةا أنةةة   ةةةاله  فةةةي ال يسةةةل يمأسةةة وب إةائتدةةةال الت   ةةة  يئتصةةةم ع يئمدمةةةا ي ئ مشةةة وع 

و ةجانب يئمتانل ويمأمان تناح ةل هامةل إلتمةا  وتح  ةق نجةاح يئمشة وع ,يإلنشا ي يئناح ل يالةتصاال ل
  (و5010ثو ني,)

 نموذج لمرحلة تحليل للموق  للمداخل والطرق المحيطة تساعد في حل الفكر  التصميمية.( 3-3شكل)

  www.m3mare.comالمصدر:

 

 معماري.نموذج لمرحلة واستنتاجات الفكر  األولية لمشروع ( 4-3شكل)

 م1998المصدر: حيدر,
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 (Design Process) صمي  املعمار مؤثرات عملية الت 2-0-0
يت    س ل ثالثل ماث  إئ   ماث يت  م  ل يئتصم ع ع(,1772)ح ال , ةسع يئةاحث ةنا      يئم يجا

 ويالةتصاال ل, تائتائي: شم ت يئماث يت يئة   ل, ويالجتما  ل,
 (Environmental Influencesبيئية )مؤثرات  (1

 :  ليئتائم  يئماث يت يئة   ل     يئن اط توتش
وهو ال يسل يئموةا يئم اع      يئمش وع, ويئتد ف     هصا ص , : (Siteالموقع العام ) - أ

يئنةاتات يئموجوال  في يئموةا,  (, وتوف Topographyمن يهتالف في يئت ا  ذ )
 وال يسل يئحالوال ويئمناطق يئمح طل ئ و

ئ تسن   و شم  ال يسل ت  يئماث يت يئمناه ل ئمنط ل يئمش وع: (Climateالمناخ )  - ب
يالستماال  من توج   يئمةن  ةاالتجا  يال جاةي ئ , ويئتد ف     يحت اا يئمةن  ة   ا من 

  يئهوي  ويإل ا   يئطة د ل, وال يسل  ويم  يئتد  ل يئمح طلو
الي   إو  صال ة  ال يسل يئتحتع في : (Environmental Controlالتحكم البيئي ) - ح

ي ال يسل تأث   ال جات يئح ي   ويئ و ا  في مه مات يئمةن  و ويم  يئتد  ل ويئتحتع ف
 يئمش وعو 

 (Social Influencesجتماعية )ثرات امؤ  (5
ويئ  ع يئمح  ل ئموةا ئ مش وع, تما  اله  ف    ,ييإلنسانويئد ق ,  و اله  ف ها ال يسل يئمو وث

جات ويمأمن ل, وي تةا يت يحت ا ,ويئهصوص ل , ل من توف   يئ يحل يئنمس ليإلنسانال يسل يئ  ع 
 يئم ال ويئجما ل ئم تاالي ومستهالمي يئمش وعو

 (Economic Influencesاقتصادية )مؤثرات  (3
يالستهاليع ئ مةن  في إئ   من تتائ ف يمأ ل ئمستهالمل ةالي لالي  ويئمويال يوتشم  تتائ ف يمأ 

ئةنا  يئمش وعو  لم ح ل يئتشل  , وتتأث  ة  مل يمأ ل, وةأس وب يئتنم ذ, ويئت ن ل يئتتنوئوج 
( ئ مش وع, وما  نال ا تحت  من Time Chartوي ئ ل يئمتةدل في يئتنم ذ تدم  يئجالو  يئامني )

تإ اليال يئ سومات  ( Design Organization) ال يسل ويف ل ئمتط ةات يئتصم ع يئتنظ م ل
 .يئمدما  ل ويئتنم ذ ل
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 املعمار  عوامل جناح التصمي  2-0-2

نجةاح إئة   تةاالي, يئتةي إن تةويف ت, من يئدويم  يئمو و  ل ويئذيت ةل  ستنال يئتصم ع      الال     
  تي:وذئل من هال  ي  (,1770, تنةتجي) يئتصم ع 

 والتديل اإلبداع (1
 و حةاليث نمةاذا جال ةال  ةويسةطل يمأفتةا  يئمدما  ةل, وته ة  ئ ةنةا  ةةة   م  ةل يئتنم ةذوهو يئ ةال     ة  إ

  نها م تةطل ةمت  يئمصمع وهة ت  يئد م ل ويئدم  لووهي تدتة  مهمل في  م  ل نجاح يئتصم ع, تو 
 تحقيق الوظيفة (2

مةةا يئمةنةة  ويئة  ةةل يئم ةةاع    هةةا يئمشةة وع, وجدةة   يإلنسةةانمةنةة   ح ةةق تما ةة  إئةة   و شةةم  يئتوصةة 
 ويئوظ م لو ليئتشت    نناح ت يئيئمت   ويئته   ناجحل في  م  ل تح  ق يئوظ مل ئ مةن , وذئل من 

مي ينجاح يئم يغات فو  تدةال     ة   ناصة  يئمةنة , ائن ةل ذئةل ةاتئمةاني في تح  ق أالي  يئوظ مل, وي 
  ,  تأث  ةهصا م يئموةا ومويصمات  ة   او تصم ع ناج إئ   ئ وصو 

 التصميم مراحل (3
يئتصةم ع يئنهةا ي, مة و ي إئة   تدتة  م يح  يئتصةم ع هةي م يحة  متةدةل ئ وصةو  مةن يئمتة   يئمةال  ةل

أف ةةةة  يئنتةةةةا ا إئةةةة    ةةةة  ه  ةةةةل  سةةةةومات مدما  ةةةةل, تدةةةةال  وتةةةةن   ئ وصةةةةو جةةةة ي يت  ةدةةةةالال مةةةةن يإل

 ( مؤثرات عملية التصميم في إنتاج مباني مستدامة5-3كل)ش

 المصدر: الباحث

 

 القيم المحلية

 مؤثرات بيئية 

ونوعية  تكاليف األداء الموقع العام 

 التكنولوجيا للبناء 

 الموروث اإلنساني الجدول الزمني المناخ

 التحكم البيئي التصميم التنظيمي

 مؤثرات عملية التصميم المعماري

 مؤثرات اجتماعية
 

 مؤثرات اقتصادية
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ةاليع في يئدويمة  يئسةاة ل ئنجةاح يئمدما  ل ئ مةاني, و ستط ا ةويسطتها يئمدما ي ت   ال يئوظا ف ويإل
ةةةةاليع,  و ةةة  تصةةةو يت  يمأوئ ةةةل ئتطةةةو   يإل ن م لو و متةةةن ئ مدمةةةا ي أو يئمصةةةمع أيئدم  ةةةل يئتصةةةم

ومةةةا تتةةة ي  و ةةةا يمأفتةةةا  ويئةةةةالي    مشةةةت ل مةةةا  امةةة  يإلةةةةاليع ويئوظ مةةةل , فدامةةة  يئتصةةةم ع  دتةةةة 
 سا ال في إنتاج ل هذي يئدام  يئذي هو يئتصم عو 
 

 
 
 

 
 

 ثقافيةالجتماعية و االهداف ا ق يحقت (4
ئ   ال يئتصم ع ئ , و    أهع ما توص  إ    يئمصمع يئمدما ي ال يسل ث افل يئمجتما يئذي هو ةصال

  وف يالجتما  ل ويئث اف ل ئ مجتماو من أفتا  ت ي ي يئظ
وذئةةل ممةةا  سةةا ال يئمدمةةا ي   ةة  ال يسةةل يئح ةةا  يئث اف ةةل ويالجتما  ةةل, مةةا م ي ةةا  مةةا توصةة ت إئ هةةا 

حةةةةاو   ( "1770) تنةتجةةةةييئدمةةةةا   مةةةةن يتجاهةةةةات حال ثةةةةل ئتطو دهةةةةا فةةةةي يئتصةةةةام عو و  ةةةةو   مةةةةاال 
  يئ ال مل ف ما  د ل ئهع من مشات  فتامأح ا  وتطة ق يئتجا ب ويإيئمصممون يئمداص ون يئ وع, 

 "وتصام ع, غا ل في يئتنوعإئ   حال ثل, وذئل ئ وصو 
 (SUSTAINABLE DESIGN) التصمي  املستداممفهوم  3-2

ةائتصةةةةةم ع  ئ تدةةةةة ف   ةةةةة  يئتصةةةةةم ع يئمسةةةةةتاليع الةةةةةةال مةةةةةن مد فةةةةةل مصةةةةةط   يالسةةةةةتاليمل ئ ةطهةةةةةا     
صةةةةةط   شةةةةام  ئتونةةةة  م تةطةةةةةا م"ن مصةةةةط   يالسةةةةتاليمل: أع( ةةةةة5010يئمسةةةةتاليع, ف ةةةةال ةةةةةا  حسةةةةةن)

وهةةةةةو  "ومةةةةةا يئة  ةةةةةل يإلنسةةةةةانةائتنم ةةةةةل ويئمةةةةةوي ال يئطة د ةةةةةل ويئةشةةةةة  ل, وةشةةةةةت  هةةةةةام نمةةةةةط تدامةةةةة  
 ح ةةةةةةق يسةةةةةةتم ي  ل تمةةةةةةةا   يئمةةةةةةوي ال يئطة د ةةةةةةل ةأنوي هةةةةةةةا يئمهت مةةةةةةل فةةةةةةي ت ة ةةةةةةةل يالحت اجةةةةةةات ئ ج ةةةةةةة  

 وع(5010)يئش  ف,يئحائي ةما  حمظ حق يمأج ا  يئ االمل في ت ة ل يحت اجها, 
"نمةةةةةةةةوذا ط ةةةةةةةةق   ةةةةةةةة  ممهةةةةةةةةوع يالسةةةةةةةةتاليمل ةأنهةةةةةةةةا أع( 5010ن ةةةةةةةةةاموذ وةسةةةةةةةةت  )يةةةةةةةةة يه ع,أتمةةةةةةةةا 

 يستلال  أو يستدما  يئموي ال ةح ث أال نجو      هذ  يئموي ال أو نالم ها نها  ا" 

 (  مراحل وخطوات تأسيس معايير برنامج القياس المقترح والبدائل التصميمية6-3شكل )

 Jong-Jin Kim, (1998 المصدر:)
 

 
تشغيل 

 وصيانة

نشاءات إ

 وبناء

 

 التصميم 
 

  
 هدم
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وةائتةةةةةةائي تةةةةةةع تد  ةةةةةةف يئتصةةةةةةم ع يئمدمةةةةةةا ي يئمسةةةةةةتاليع: ةأنةةةةةة  م ي ةةةةةةا  تصةةةةةةم ع يئمةنةةةةةة  ةمةةةةةةا  ةةةةةةوي ع 
مح طةةةةةةةةةةةةةل ومتل ةةةةةةةةةةةةة يت يئطاةةةةةةةةةةةةةةل يئشمسةةةةةةةةةةةةة ل ةموةةةةةةةةةةةةةةا يئةنةةةةةةةةةةةةةا , يئظةةةةةةةةةةةةة وف يئة   ةةةةةةةةةةةةةل ويئمناه ةةةةةةةةةةةةةل يئ

 (وع5010)ح مي,
ونسةةةةةتط ا يئ ةةةةةو  ةةةةةةأن يئتصةةةةةم ع يئمسةةةةةتاليع ئ مةنةةةةة : هةةةةةو تصةةةةةم ع يئمةنةةةةة  يئةةةةةذي   ي ةةةةةي يئظةةةةة وف 

  ل يئمح طل وتويف ها ما متل  يت يئطاةل ئ مةن ويإلنسانيئة   ل و 
 مبادئ التصمي  املستدام للمباني 3-3-1

مةةةةةةاالل أساسةةةةة ل ئ تصةةةةةم ع يئمسةةةةةتاليع ) مةةةةةا    لأن هنةةةةةال أ ةدةةةةةيتمةةةةةق مجمو ةةةةةل مةةةةةن يئةةةةةةاحث ن   ةةةةة  
 تي:مست ة  أتث  أمانا( ن هصها في ي نحو  ليالستاليم

وذئةةةةةل ةتةةةةةوف   يئتهو ةةةةةل ويإل ةةةةةا   يئطة د ةةةةةل, مةةةةةا يئ يحةةةةةل : البيئدددددة الصدددددحية للمبندددددىتحقيدددددق  (1
 ا يئح ي  ةةةةةل ئ م يغةةةةةات يئاليه  ةةةةةل ئ مةةةةةةاني, ويئحةةةةةال مةةةةةن يالنةداثةةةةةات يئ ةةةةةا   يئصةةةةةاال   مةةةةةن يئهةةةةةا

 نتاج ل ئ مستهالم نو يئاليه ي, وةائتائي تح ق ا اال  يإلأو من يمأثاث 
وذئةةةةةل ةاسةةةةةتهاليع مةةةةةويال صةةةةةال  ل ئ ة  ةةةةةل : إمكانيدددددة اسدددددتددام مدددددواد بنددددداء ذات كفددددداءة عاليدددددة (5

متان ةةةةةل متجةةةةةالال  غ ةةةةة  سةةةةةامل, وال ت ةةةةة  ةائة  ةةةةةل, وتتةةةةةون ذيت  مةةةةة  طو ةةةةة  وفدائةةةةةل  ئ مةنةةةةة , وي 
ةةةةةة  ةةةةةةال  يإلمتةةةةةان, ويئت   ةةةةة  مةةةةةن يسةةةةةتهاليع يئمةةةةةويال  ةةةةةاال  تةةةةةالو   متوناتهةةةةةا, وتسةةةةةته ل طاةةةةةةل أإ

 يئل   متجالال و
ن  جدةةة  يئتصةةةم ع  ح ةةةق يسةةةتهالل أةةةة  فةةةي يئطاةةةةل وذئةةةل ةةةةأ: الكفددداءة فدددي اسدددتهِك الطاقدددة (3

ت   ةةةةةةة  يال تمةةةةةةةاال   ةةةةةةة  يسةةةةةةتهاليع يئطاةةةةةةةةل يئصةةةةةةةنا  ل تامأنظمةةةةةةةل يئته ةا  ةةةةةةةل و يئت  ةةةةةةل ئ مةنةةةةةةة , 
 ويئم تان ت ل, وتح  ق يئتما   في يستم ي  تهاو

نشةةةةةا  تةةةةةائمويال يئمسةةةةةته تل ويئمتة  ةةةةةل وذئةةةةةل ةةةةةةإالي   يئمه مةةةةةات أثنةةةةةا  يإل: دارة تددددددوير المدلفددددداتإ (4
هاليع ئهةةةةةةةةةةا, الي   يئشةةةةةةةةةةام ل ئ م ةةةةةةةةةةا  تإ ةةةةةةةةةةاال  يالسةةةةةةةةةةتيمأ مةةةةةةةةةةا  يئتنم ذ ةةةةةةةةةةل ئ مةةةةةةةةةةةاني, ويإل جةةةةةةةةةة ي 

 الي تهاو ق هطل  امل ئ مان إمتن, وتح ويالستماال  من م ا  يمأمطا  ما أ
 أهداف التصمي  املستدام 2-2-0

اك عددددة أهدددداف لتحقيدددق اسدددتدامة المبددداني فدددي التصدددميم المعمددداري يمكدددن تلديصدددها فدددي هنددد
 م(:2332)بيروبي، اآلتي

 ويئدامل ظ     يئصحلفي يئمةن , ويئحما  فا من مستوج يئ يحل ئننسانيئ -1
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 ويئمةن  تت مل تشل   يئت     في -5
 وفي يئمةن  طاةل يئتشل   وت    يستهاليع يئطاةل يئل   متجالال   توف   -7
 ما أمتن ةأة  تأث       يئة  لو في إنشا  يئمةن  يستهاليع مويال متجالال  -2
 تم ل يئم ا  يئمستهالمل أثنا  يئتشل  وت ش ال  -2
 يئمهةةةةةال   أثنةةةةةا  يئتنم ةةةةةذ وي ةةةةةاال  يسةةةةةتهاليمها ةةةةةةال  يالمتةةةةةان مةةةةةن مه مةةةةةات مةةةةةويال يئةنةةةةةا يالسةةةةةتماال   -1

 وئصائ  يئمةن 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املستدام ي التصمإىل  للوصول اعتبارات 3-3-3

و هنةةةةةةال مجمو ةةةةةةل مةةةةةةن يال تةةةةةةةا يت يئ   سةةةةةة ل فةةةةةةي يئتصةةةةةةم ع تسةةةةةةا ال فةةةةةةي إنتةةةةةةاا مةةةةةةةاني مسةةةةةةتاليمل
ةةةةة يه ع,)  جاة ةةةةل   ةةةة  وتدتةةةةذ نتةةةةا ا إ تتةةةةون أتثةةةة  تمةةةةا   ةدالةتهةةةةا مةةةةا يئة  ةةةةل( 5010 ط ةةةةل, وي 

الي   يئمه ماتوإالي   يئ :يمأ ل تت هم في  طاةل, ويئمويال, وي 

 سلو  التنفيذ واالستدامة البيئية للمباني.عنصر مشترك لتحقيق الترابط بيم أ ( التصميم المستدام7-3شكل )

 م(.2010المصدر:) الشيمى, 
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جهةا  ويئمتةا ن يئتةي تدمة  يئشةل  يئمنجةا ةويسةطل يسةتدما  يمأ نهةايئطاةةل تدة ف ةأ: الطاقدة إدارة (1
ةاسةةتهاليع أحةةةال أنةةةويع مصةةةاال  يئطاةةةةل تةةةائنمط أو يئلةةةاا أو يئته ةةةةا  أو يئهشةةةب ئت ةةةال ع يئهةةةالمات 

 (و 1771يئ  و  ل ئ ح ا  وتسا ال     س   يمأ ما  ئ مجتما, )يئدايوي, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يالستهالل في يئطاةل ئ مةاني وحمظها ويئس ط      ها ت     ا ةإالي   يئطاةل هو ت ش ال و ويئم صوال هن
ئ مةةةاني أحةةال أهةةع ئمةةةالأ يئدمةةا   يئمسةةتاليمل, فتدتةةة  م ح ةةل يئتصةةم ع  يمةةن يئم ةةالين, وهةةو  دتةةة  تأت ةةال

 ةة  يالسةةتهالل ئ طاةةةل, ح ةةث تهةةتع ةائطاةةةل يئت  ةةل ئجم ةةا م يحةة  يئتصةةم ع ويئتنم ةةذ يئم تتةةايت فةةي ت  
 ومةنع(, 5010) ط ل, وية يه ع,م ح ل يئهالع أو يإلايئل أو إ اال  يالستهاليع, إئ   ويئتشل   وصوال

 :في يئتصم ع يئطاةل يستهالل في يمأف   تح  ق يمأالي   ويم 
 تفادة من الطاقة الشمسية السالبةاالس -أ 

مأف ي, ما وذئل ةا تةا يت يستلال  يئتصم ع ةشت  وتوج   يئمةن , وأف   نسب ئم يغات يئمس ط ي
يسةةةةتلالئها ةأةةةةة  تت مةةةةل تاسةةةةتدما  يئتظ  ةةةة  وال يسةةةةل يئمتحةةةةات ومدائجةةةةات تصةةةةم م ل أهةةةة ج  لإمتان ةةةة

هاصةةة ل فةةةي يئدةةةا , ويئتةةةي تتمتةةةا ةت   ةةة  يالنةداثةةةات يئ ةةةا  و يئتمدائجةةةات يمأسةةة ف, ويئمةةةويال ذيت 
وتوف   يإل ا   يئطة د ل ويئتهو ةل ئت   ة   وتسا ال في يئتحتع في ال جل يئح ي   ةاالتتساب أو يئم ال, 

 ع(و5010) ط ل,وية يه ع,يستدما  يمأنظمل يئم تان ت ل ويئته ةا  ل, 

 ( نسع فقدان درجات الحرار  مم المباني8-3شكل)

 المصدر: رسم الباحث.
 



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 
 

61 
 

و دةةةةال يسةةةةتهاليع يئطاةةةةةل يئشمسةةةة ل تمةةةةا هةةةةي ئالسةةةةتماال  منهةةةةا فةةةةي تة  ةةةةال وتهو ةةةةل يئمةةةةةاني مةةةةن أهةةةةع 
أنةةةةويع يئمنظومةةةةات  , وتدتةةةةة  أحةةةةاليالسةةةةتدماالت يئت   ال ةةةةل فةةةةي يسةةةةتهالل يئطاةةةةةل يئشمسةةةة ل يئسةةةةائةل

 ل ةةةةةةل يئمةاشةةةةةة   ئ مةةةةةة يغ يئمط ةةةةةةوب  فةةةةةةا ال جةةةةةةل ح ي تةةةةةة , ةويسةةةةةةطيئتةةةةةةي شةةةةةةاع يسةةةةةةتهاليمها فةةةةةةي يئتالف
 ةةةةةةن يئمةةةةةةةاني يئمجةةةةةةاو    لو متةةةةةةن تةةةةةةوف   يئظةةةةةةال  يئناتجةةةةةة(و ع1771)يئدةةةةةةايوي, يمأشةةةةةةدل يئمةاشةةةةةة  

 أشةةةةةةدل يئشةةةةةةمذوإئةةةةةة   هةةةةةةال  فتةةةةةة   يئنهةةةةةةا  أو يسةةةةةةتهاليع يئمظةةةةةةالت يئها ج ةةةةةةل  نةةةةةةال  ةةةةةةالع يئحاجةةةةةةل
مةاشةةةةة  مةةةةةن أشةةةةةدل يئشةةةةةمذ ئ ويجهةةةةةل فةةةةةي هةةةةةذي يئنظةةةةةاع ئ تسةةةةةب يئأئةةةةةويح اجاج ةةةةةل و متةةةةةن يسةةةةةتهاليع 

يئجنوة ةةةةةل فةةةةةةي تتةةةةةةو ن غةةةةةالف مشةةةةةةت ل ةائويجهةةةةةةل يئشةةةةةةمائ ل, ويئسةةةةة ف ويمأ  ةةةةةة ل, ئتتةةةةةةو ن ح تةةةةةةل 
 وهوي  ل ئ م يغات يئاليه  ل ئ مةن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مباني.( االستفاد  مم الطاقة الشمسية السالبة في تبريد وتسخيم الفرا ات الداخلية لل11-3( و )10-3شكل) 

 م.1990المصدر:تنبكجي,
 

 ( استغالل التصميم في شكل وتوجيا عناصر المبنى لالستفاد  مم الطاقة الشمسية السالبة9-3شكل)

 م1990المصدر:تنبكجي,
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 الموجبة الشمسية ا نظمة باستددام المتجددة الطاقة مصادر من فادةستالا -ب

طاةةةةةةةةةةةل يئشمسةةةةةةةةةة ل ةطةةةةةةةةةة ق وهةةةةةةةةةةو يالسةةةةةةةةةةتماال  مةةةةةةةةةةن يئ
مةتتةةةةةةةةةةة   وغ ةةةةةةةةةةة  ت   ال ةةةةةةةةةةةل, وهةةةةةةةةةةةذي  دتةةةةةةةةةةةة  يئتوجةةةةةةةةةةة  

 جةةةةةةةةاال إيئجال ةةةةةةةةال فةةةةةةةةي يئدصةةةةةةةة  يئحةةةةةةةةائي ح ةةةةةةةةث  ةةةةةةةةتع 
ةةةةةةةةالي   متجةةةةةةةالال  مثةةةةةةة  يئطاةةةةةةةةل مةةةةةةةن أشةةةةةةةدل يئشةةةةةةةمذ 
وطاةةةةةةةةةةةةةل يئ  ةةةةةةةةةةةةاح, ويئطاةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةن ةةةةةةةةةةةةةاطن يمأ ل 

ال   هةةةةةةةةةةةةا, ةهةةةةةةةةةةةةالف وجةةةةةةةةةةةةوال ةةةةةةةةةةةةةالي   ال تنتهةةةةةةةةةةةةي إوغ
جم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يمأ ل,  ةانتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  يئح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

منهةةةةةةةةةةةةةا امةةةةةةةةةةةةةل ئالسةةةةةةةةةةةةةتماال   م  ةةةةةةةةةةةةةات يئتحو ةةةةةةةةةةةةة  يئال
نهةةةةةةةا , وتمةةةةةةةا أت ةةةةةةةوث يئة  ةةةةةةةلئثانو ةةةةةةةل  تدطةةةةةةةي نةةةةةةةويتائ

 و متةةةةةةةةةةةةنمتةةةةةةةةةةةةوف   فةةةةةةةةةةةةي جم ةةةةةةةةةةةةا منةةةةةةةةةةةةاطق يئدةةةةةةةةةةةةائع 
يالسةةةةةةةةةتماال  منهةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي يئمةةةةةةةةةةاني ةتحو ةةةةةةةةة  يئطاةةةةةةةةةةةل 

ته ةةةةةةةةةةةةةةةا  ومجمدةةةةةةةةةةةةةةات ح ي  ةةةةةةةةةةةةةةل إئةةةةةةةةةةةةةة   يئشمسةةةةةةةةةةةةةة ل
وةتحو ةةةةةةةة  ح تةةةةةةةةل يئ  ةةةةةةةةاح  ةةةةةةةةن ,  ئ تالف ةةةةةةةةل ويئتة  ةةةةةةةةال
اةةةةةةةةةةةةةةل تسةةةةةةةةةةةةةتهالع توئ ةةةةةةةةةةةةةال طإئةةةةةةةةةةةةة   ط  ةةةةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةةةة يوح
 ا   ويئتهو ةةةةةةةةةةل ئ مةةةةةةةةةةةاني, وئتةةةةةةةةةةن النةةةةةةةةةةمأغةةةةةةةةةة يل يإل

ئ ةةةةةةةةةةةةةةل ئتسةةةةةةةةةةةةةةه   يسةةةةةةةةةةةةةةتدمائها ةةةةةةةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةةةةةةن وجةةةةةةةةةةةةةةوال آ
ويسةةةةةةةةةةةةةتلالئها ةجد هةةةةةةةةةةةةةا متةةةةةةةةةةةةةوف   السةةةةةةةةةةةةةتهاليمها الون 

 (وع5010وية يه ع, نا , ) ط ل 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مراوح هوائية لتوليد الطاقة.2-3صور  )
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 ( خاليا شمسية  هروضوئية.1-3)صور  
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الطاقة  استخدامات

 في المباني الشمسية

 استخدامات
 حراريــة

 تسخين المياه 
تحقيق بيئة 

صحية 

 للمستخدمين

تقليل االعتماد 

ى الطاقة عل

 التقليدية

نتاج طاقة إ
 كهربائية

 تدفئة وتبريد

تحلية المياه 

 المالحة

إضاءة ومصدر 

لألعمال 

  الكهربائية

 ( منظومة استخدام الخاليا الشمسية في المباني  طاقة بديلة.12-3شكل)

 (http://eng-uni.com/en/t6215.htmlالمصدر: الباحث اعتمادا على بحث منشور في )
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 غةةةةةع مةةةةةا تتمتةةةةةا ةةةةةة  يئمم تةةةةةل يئد ة ةةةةةل يئسةةةةةدوال ل مةةةةةن وتتمةةةةةن أهم ةةةةةل يسةةةةةتهاليع يئطاةةةةةةل يئمتجةةةةةالال  
ا ةشةةةةةت  فدةةةةةا  تطاةةةةةةل ةال  ةةةةةل ومتجةةةةةالال  تسةةةةةتهالع فةةةةةي مجةةةةةا  توظ مهةةةةة , فةةةةةيإشةةةةةداع شمسةةةةةي ها ةةةةة 

مةةةةةةةةةن يالسةةةةةةةةةتهالل يئممةةةةةةةةة ط ئمصةةةةةةةةةاال  يئلةةةةةةةةةاا ويئته ةةةةةةةةةةا  أو يئحةةةةةةةةةال ئ تهم ةةةةةةةةةف ويئمةةةةةةةةةةاني يئدمةةةةةةةةةا   
 ةةةةةةةةن  م  ةةةةةةةةات يسةةةةةةةةته يا ويسةةةةةةةةتهالل هةةةةةةةةو نةةةةةةةةاتا ن يئت ةةةةةةةةوث يئة  ةةةةةةةةي وةمةةةةةةةةا أ, ويئةتةةةةةةةة و  وغ  هةةةةةةةةا

وة ةةةةةةةةةةةةةةةات )نيئةحةةةةةةةةةةةةةةث  ةةةةةةةةةةةةةةن يئةةةةةةةةةةةةةةةال   إئةةةةةةةةةةةةةة   يااليالت يئحاجةةةةةةةةةةةةةةليئمصةةةةةةةةةةةةةةاال  يئحائ ةةةةةةةةةةةةةةل ئ طاةةةةةةةةةةةةةةةل 
تةةةةةة ا حتم ةةةةةل يالسةةةةةتماال  مةةةةةن يئطاةةةةةةل يئشمسةةةةة ل تمصةةةةةال  ئ طاةةةةةةل يئةال  ةةةةةل و هةةةةةة(,  1271وسةةةةةدوالي,

ة ةةةةةال تائمم تةةةةةل تتةةةةةوف  ف هةةةةةا يمأشةةةةةدل يئشمسةةةةة ل ةمدةةةةةالالت ويئمتجةةةةةالال  فةةةةةي يئوةةةةةةت يئةةةةةذي تتم ةةةةةا فةةةةةي 
  ائ لو 

 في خمس دول متقدمة. توربينات الرياحتر يع ل ( المعدل السنوي13-3شكل)

 Steven V. Szokolay (2008)  المصدر:

( مثال استخدام الخاليا الشمسية في المباني السكنية في 3-3ر  )صو

 ألمانيا

-http://www.dw المصدر:

world.de/dw/article/0,,5282691,00.html 
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( مثال لالستفاد  مم المراوح الهوائية في توليد الطاقة 4-3صور  )

 ر ز التجاري العالمي بالبحريمبمبنى الم
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تصةم ع مسةتاليع إلنتةاا مةةاني مسةتاليمل هةو تح  ةق إئة   ومةن ي تةةا يت يئوصةو : الموواد إدارة (0
ت شةة ال فةةي يئمةةويال يئمسةةتهالمل وذئةةل ةاسةةتهاليع مةةويال مناسةةةل ذيت تةةأث   ة  ةةي ج ةةال   ةة  يئة  ةةل, يئ

متان ةةةةةل  و  ةةةةةاال  يسةةةةةتهاليمها, وذئةةةةةل  دتمةةةةةال   ةةةةة  يئمصةةةةةاال  يئمنتجةةةةةل ئ مةةةةةويال ومةةةةةالج تطو  هةةةةةاإوي 
 ع(و5010 ط ل,وية يه ع,)

ئطاةةةل يئاليه  ةةل ويسةةتهاليع مةةويال ئهةةا هاصةة ل يئدةةا  يئحةة ي ي ويئتةةي ةةةالو ها تسةةاهع وتسةةا ال فةةي حمةةظ ي
 (و 1-7تماال     يئطاةل يئت   ال ل جالو  )ئ مةاني, ئت     يال 

 المواد
 السعة الحرارية

 درجة مئوية

 التوصيل الحراري
 درجة مئوية

 التخلف الزمني
 ساعة

 40,10 42,00 24,00 طـــوب

 10,06 75,00 26,00 طوب واجهات

 50,07 00,01 29,40 خرسانــة

 40,12 25,00 20,30 جبــس

 90,01 60,27 54,00 حــديـــــد

 90,08 54,00 22,70 حجر جيري

 60,06 50,01 34,00 رخام

 00,10 43,00 22,40 دهانات بالستيك

 80,16 067,00 10,90 رقائق خشبية

 90,04 023,00 00,30 لواح بولسترينأ

 00,40 08,00 68,60 مطاط

 40,13 19,00 18,00 رمل

 80,19 091,00 18,70 خشاب صلدةأ

 60,22 10,00 26,80 خشب بلوطي

 40,17 067,00 10,60 خشاب طريةأ

 40,23 063,00 18,10 خشب صنوبر

 ( يئهصا م يئح ي  ل ئمويال يئةنا  يمأتث  ش و ا في يئمةاني يئمداص  و1-7جالو )
 ع(5005يئمصال : )فجا ,
 

 ت ا  يمأمث  ئ مويال منها:هيال فيع( أهع يئدويم  يئماث   5010و ذت ) ط ل,وية يه ع,

متان ات متدالال -2 ويئمط وب ويمأالي  يئوظ مل مل مال -1   وذيت هصا م وي 
 ووتشل  ها نتاجهاإل يئمةذوئل يئطاةل -1 ووالويمها تحم ها ةال   -5
 وجا  اً  أو ت  اً  الح اً  يستداالتها إمتان ل -3 و مان ص انتهاو وتت متها توف ها -7
ال  ن يئصاال   ويالنةداثات يئت وث -2

 ومتها ة   اومال  وتشل  ها نتاجهاإ
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مويال يئةنا  ئ  أهم ل تة    في يئتصم ع  تما أن يالندتاذ يئشمسي ويئح ي ي ويالنةداث من أسط 
(  و   يئهويم ئدالال من يئمويال 7يئماال  يئمناسةل في يئتصم ع, ويئجالو  ) يهت ا يئمدما ي وفي 

 يئشا ا يستهاليمها في يئمةاني يئمداص  و

 ( خصائح االنعكاس الشمسي واالنعكاس واالنبعاث الحراري مم أسطح بعض المواد.2-3جدول)

 م(2002المصدر: )فجال,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االنبعاث الحراري االنعكاس الحراري لشمسياالنعكاس ا المواد

 50,0 - 00,95 منيومولرقائق األ

 91,0 - 00,93 بيضالصق أ

 08,0 00,92 00,85 منيوم المصقولولألواح األ

 91,0 - 00,80 بيضالومنيوم مدهون أ

 95,0 - 9,0 10 – 5 75 – 70 بيضدهان أ

 95,0 - 9,0 00,5 00,60 دهان رمادي فاتح

 90,0 - 00,55 بيضمل أبودرة ر

 44,0 - 45,0 جرانيت

 95,0 00,5 43,0 حجر

 88,0 - 00,40 خرسانة

 95,0 00,5 00,40 خشب

 95,0 00,5 48 – 23 غامق ( –طوب ) فاتح 

 95,0 00,5 00,30 لون رمادي غامق

 96,0 - 00,19 إسبستوس

 28,0 00,72 20 – 10 حديد مجلفن

 90,0 - 00,10 سطح المع وغامق
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نشةا  يئمةةاني مه مةات وة ا ةا وتم ةات مةةن ي  الي مةا أثنةا  تنم ةذ و   نةتا: اإلنشدائية المدلفدات إدارة (2

 ةاال  يالسةتهاليع ويئتةالو   ئ حمةاظ إ ئةته م منهةا ئتشةم يئمويال يئمستهالمل, وةال تطو ت  م  ةات ي

  ةة  يئة  ةةل مةةن يئت ةةوث, و دتةةة  يئةةته م منهةةا أمةة ي فةةي غا ةةل يئهطةةو   ح ةةث  ةةتع يئةةته م مةةن 

ئوج ةةا تطةةو  ممهةةوع يئةةته م مةةن يئنما ةةات, و يئمةةويال ة المهةةا أو الفنهةةا فةةي يئة  ةةل, ومةةا تطةةو  يئتتن

  ةة  ثةةالث  ذئةةل تع, و ةةت متان ةةات يئمتاحةةل ةلةة ل يئتهمةة ل مةةن يئمه مةةاثم  يئمصةةمع يإلو سةةت

 ةةاال  يسةةتهاليع يئمةةويال فةةي صةةائ  مةةن يئمصةةال  حسةةب يئحاجةةل يئمد  ةةل , وي  م يحةة : ت   ةة  يئط ةةب 

ثنةةةا  يئتشةةةل   ئ مةنةةة , تتةةةوف   أمةةةاتن فةةةي  ع يئدمةةة  إل ةةةاال  تةةةالو   يئمه مةةةات أتنظةةةو ,  يئتصةةةم ع

 ع(و 5010 ط ل وية يه ع,و )يئتصم ع ئ مص  ة ن يئمه مات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المستدام التصميمإلى  الوصول ( ملخح منهج14-3شكل )

 المصدر: الباحث
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 حتقيق جوانب التنمية املستدامة يف التصمي  املعمار  3-3-4
مةةةةةةن هةةةةةةال  ثالثةةةةةةل  تح  ةةةةةةق جوينةةةةةةب يئتنم ةةةةةةل يئمسةةةةةةتاليمل فةةةةةةي يئةنةةةةةةا  أو يئتصةةةةةةم ع يئمدمةةةةةةا ي ةةةةةةتع 

 :ع(5010 ,)حسن ةال من تح   ها في تنم ذ وتصم ع يئمةاني جوينب    س ل ال
 البيئي الجانب  :أوالً 
 فةي أو يئة  ةل يئمح  ةل يئمهت مةل يئة   ةل يئمةوي ال مةا نسةانيإل تدامة   هةم ةمةا يئة  ةي يئجانةب  هةتع
, وةدال يستهاليم  وأثنا  إنشا   في يئةال  منذ يئة  ل ما يئمةن   هم تويفق ف ما وأ  اً , يئةنا   م  ل

 و ايئت إ
 االجتماعي الجانب : ثانياً 
 فإنة  ةةانييئم نطةاق وفةي,  مومةاً  يئةشة  ل يئمةوي ال مةا يئتدامة   هةم ةمةا يئجانةب هةذي  هةتع
 و هام ةشت   ليإلنسانو  يالجتما  ل يئمتط ةات ما تويفق يئمةن      أهم ل   تا
 االقتصادي الجانب : ثالثاً 

 يئمةنة  تةان فت مةا, يالةتصةاال ل يئنةويحي وةة ن يئمةنة  ةة ن ةائدالةةل يئجانةب هةذي  هةتم
 يإلنشةا  تتةائ ف فةي يالةتصةاال تح ةق يئتةي ئ وجة  ومح  ةاً , يئ ةال يت يالةتصةاال ل مةا متويف ةاً 

 و يالستاليمل ما متط ةات متويف اً  يئمةن  تان ت ماوتا ال ف م ذئ ل , وتتائ ف يئتشل  
 
 معايري تقيي  التصمي  املعمار  املستدام للمباني 3-3-2
يةةةة يه ع )ئ تأتةةةال مةةةن أن يئتصةةةم ع يئمدمةةةا ي  ح ةةةق يالسةةةتاليمل و تويفةةةق مدهةةةا  جةةةب يتةةةةاع يئمدةةةا    
ئهامي,و   :لي ت ع( 5010ي 
 المواد ذات الت ثير البيئي الجيداستددام   (1

 يئمويال ذيت يئتأث   يئة  ي يئج ال من هال  يئن اط ي ت ل: يستهاليعو تع ف   
  , ومحاوئةل يئطة د ل سةوي  فةي م ح ةل يئتصةن ا أو يئتشةل  ئ ة  ليئمالم    تجنب يئمويال يئت م ا  ل -1

)يةةةةةةةةة يه ع  وسةةةةةةةة  دل يئةةةةةةةةاوي    ةةةةةةةة  متونةةةةةةةةات   ةةةةةةةةو ل ويئمحتو ةةةةةةةةل يسةةةةةةةةتهاليع يئمةةةةةةةةويال يئةال  ةةةةةةةةل
ئهامي,و   ع(5010ي 
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ف متن ,  يئة  ل  ائم ا  جب م ي ا  يستهاليع مويال يئةنا  ويئمنتجات يئتي تاالي ئهمل تالم  تما  -5
يال تةا  يئمةويال يمأهة ج   ة  أسةاذ  اهذ في يهت ا  يئهشب ش  طل أال  الم  ذئل يئلاةات تما 

 (و5015يئة   ل,  ئ ةحاثس ل ) يئمجمو ل يئهنال الع سم ل يئدناص  يئتي تنتجهاو 

 بالمبنى المتجددة كفاءة استددام الطاقة (2

 يئطاةل ةائمةن  من هال  يئدناص  يئتائ ل: يستهاليعتما    قتتح 
 و ساذ     ةائة  ل في متونات وهال   م  يئمةن أمالج ت     يستهاليع يئطاةل يئمةن ل      -1
وتوظ مها في يئتسه ن ويئتة  ال ما تح  ق  ,س ة لمث  ئ طاةل يئشمس ل يئمةاش   ويئيالستهاليع يمأ -5

 ويئم م يئمناسةل ئتوئ ال يئطاةل يئته ةا  ل يئمتجالال  ويستلال  يئطاةل يئح ي  ل يئتامنل ةامأ ل
 ع(5010)ية يه ع و إئهامي,

 جب م ي ا  تافل يإلج ي يت يئتي ت من أن  ستهالع يئمةن  أة  طاةل ممتنل في  م  ات  -7
يإل ا   وذئل ةاستهاليع يئوسا   يئمن ل ويئمنتجات يئتي تحافظ     يئطاةل يئتة  ال ويئتالف ل و 

  (و5015)يئمجمو ل يئهنالس ل ئ ةحاث يئة   ل,  يئمتوف   وتحو  الون سو  يستهاليمهاو

 

 متونةات ونظةع يهت ةا   ةتع ح ةث, يئطاةل يستهالل في يئماث   يئم يح  أوئ  يئتصم ع  م  ل تدتة و 
  ةال  هةال  مةن يئتشة  ال م ح ةل فةي يئطاةةل يسةتهالل  ة   يئتصةم ع  م  ةل تةأث  و , يئمةنة  إنشةا 

 ط   ةل, يمأسة ف ي تمةاع, يمأالوي   ةالال,  ةالال يئم يغةات, يئتصةم ع شةت  :مثة  تصةم م ل  ناصة 
 مةويال مةن ,)يإلنشةا ي يهت ةا  يئنظةاع   ة  يندتةاذ مةنذتة    قسةة ومةا( تيئمتحةا, يمأف ةي يئتجم ةا
 ةمجمةوع يئمةنة  إنشةا  طاةةل ت ةال   و متةنو يئمةنة  تشةل   مةال  ,ويئت ت ةةات يمأجهةا , يئتشةط ب
 تةذيهو , يئدم  ةات نت جةل ت ةل يئمهةال   يئطاةةلإئة   ةاإل ةافل يإلنشةا   م  ات في يئمسته تل يئطاةات
 أنة   الحةظ يئمثةا  فد ة  سةة  , يئمشة وع يةتصةاال ات   ة  مةاشة   يئتصةم ع يمأوئةي ةة ي يت تةندتذ
 67إئ   يمأالوي   الال ةاةتصاال ات يئةنوال يئمتأث   يئتي تشت ها يئنسةل تص , يئستن ل ئ وحاليت ةائنسةل

ويةتصةاال ات , % 51إئ   تص  يئتجم ا يمأف ي ويةتصاال ات أس وب, يئت  ل يئتت مل إجمائي من  %
 ع(و5010) ط ل وية يه ع,  %6.5يئس ف ي تماع ويةتصاال ات, % 41 يئوحال  شت 
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 مستددمينالدادلية لل الصحيةتوفير البيئة  (3

   ي:  تع توف   يئة  ل يئصح ل يئاليه  ل ئ مستهالم ن من هال  ما
 )م ي ا  يئحالوال يئمسموح ةها ( ليئطة د   ا  يئتصم ع ما يالستهاليع يمأمث  ئن تويفق -1
 مةةا م ي ةةا  هطةةل يئةةتحتع يئتةةي ت  ةة  يسةةتهاليع يئمتجةةالال فةةي يئتهو ةةل  لمتانةةات يئطة د ةةيسةةتثما  يإل -5

 و يئ  و  ل يئظ وفتت  ف يئهوي  يئصنا ي في إئ   جو ئ صوج ويئ ي يئ يحليئطاةل وتح ق 
 و يستلال  يئة  ل يئها ج ل وتوظ مها ئتح  ق يئ يحل يئةص  ل ويئح ي  ل ئ ة  ل يئاليه  ل -7
همةةةل نسةةةةل أمةةة يل يئحساسةةة ل ويئتةةةنمذ وت   ةةة  إئةةة   يئتشةةةط ةات يئاليه  ةةةل يئج ةةةال  يئتةةةي تةةةاالي -2

 ع(5010)ية يه ع و إئهامي,و يئمنا ي يئتأث  يت يئس ة ل     يئمخ ويئجهاا
 التصميم المعماري الجيد (4

  ق يئتصم ع يئمدما ي يئج ال يذي تع يتةاع يالشت يطات يئتائ ل:تح 
 جةةةةةب م ي ةةةةةا  يئحصةةةةةو    ةةةةة  تصةةةةةم ع  ح ةةةةةق تمةةةةةا   مسةةةةةتم   فةةةةةي يئدالةةةةةةات ةةةةةة ن يئمسةةةةةاحات  -1

 وج ا يئةنا و يئمستهالمل ومسا يت يئح تل وتشت   يئمةاني ويئنظع يئم تان ت ل وتتنوئ
 ةط يئتصم ع يئهام ةائمةاني ةائموةا يئم اع    ة  وةائمنط ةل وةةائط ذ, و جةب م ي ةا  تجةانذ  -5

 ع(5010)ية يه ع و إئهامي,يئدالةل ة ن شت  يئمةن  وةاطن   ويئطة دل يئمح طلو 
 يئ وح ةل يئتةي  جةب وتةذئل يئ ة ع ويئمةةاالل ,   ي ةي يئتدة ة  يئ مةاي  ةن تةا  خ يئمنط ةل ويمأ ل -7

 يئةنا , وجما  يئشت و   جوال وةال يستها, وذئل حت   صة  يئمةن  متم اي ةسهوئل يالستدما , 
ئصةحل ويئة  ةل, يالهتمةاع ةا أوئو اتة  فةي  ةا  يئمسةتاليمل متن يئ و  أن تصم ع يئمةاني  وةشت   اع

يت تمةةا   ذ يئمسةتاليمليئمةةةاني  وتدتةةة  مدظةع وال وأالي  يئمةنة  هةةال  الو   ح اتة ئحمةاظ   ة  يئمةةوي  وي
وتت مةةل تشةةل  ها وصةة انتها , يئت   ال ةةل ونو  ةةل متم ةةا  وذئةةل أن  م هةةا يالفت ي ةةي أطةةو  مةةن مث  تهةةا

 يئمةاني يئت   ال لو   وتوف  ال جل أ    من يئ  ا ئالج مستدم  ها  ن ,أة 
 
 

 
 
 
 

  فاء  استخدام الطاقة
 

استخدام مواد ذات تأثير 

 بيئي جيد
 

 ة المعمارية المستدامة.( معايير تقيم التنمي15-3شكل )

 (تنسيق الباحثالمصدر )

 توفير بيئة صحية للمستخدميم

 التصميم المعماري

 التنمية المعمارية المستدامة
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 خالصة 3-4

وت م ةةل  ئمدمةةا ي ويئتصةةم ع يئمسةةتاليعصةةم ع يممهةةوع  م  ةةل يئت ةة    فةةي هةةذي يئمصةة  تةةع يئتدةة فئ ةةال 
مةاني مستاليمل تساهع في يئحماظ     يئة  ل, وأهع ماث يت  م  ل يئتصم ع يئمدما ي, إئ   يئوصو 
 جاة ةةةل يو يئسةةة ة ل   ةةة  يئة  ةةةل مةةةن هةةةال  يئتصةةةم ع يئمدمةةةا ي تدتةةةذ يئصةةةو   يإلن  م  ةةةل أوت ةةةف 

ي ئ ةةوأن يئة  ةةل تتةةأث  ةةةالًأ مةةن يئتصةةم ع يمأو   ويمةة  نجةةاح يئتصةةم ع فةةي يئدالةةةل مةةا يئة  ةةل أو فسةةاالها, 
تاليمل ئهذ  يئمةاني, ف ذئل ةال أو حنا أن أهةاليف ومدةا    يئتصةم ع تسةا ال يئمصةمع   ة  تح  ةق يسة

 ع ئ تصةم ع  ةنشا  ل, و   نا مدا    ت ي   يئطاةل ويئمويال ويئمه مات يإلالة   ل ويئتي تان من أهمها إ
مةةةةاني ةا مةةةل تمةةةا سةةةوف  ظهةةة  مدنةةةا فةةةي يئمصةةة   لت  ةةة ع أ ةةةيئمسةةةتاليع, ويئتةةةي ةويسةةةطتها نسةةةتط ا 

     تطة  ات ئمةاني ةا مل محالال  في يئةحثو عيئهامذ, وذئل ةائت   
وسةة تع تو ةة   أهم ةةل يئة  ةةل فةةي يئمصةة  يئ ةةاالع, وأهةةع يئمشةةات  ويئ  ةةا ا يئة   ةةل ويئتةةي ظهةة ت فةةي 

ويئحماظ     يئة  ل في  ال  يئطة دل,س يف في يستنايف مصاي ونل يمأه    نت جل يئت وث يئة  ي ويإل
 مةا   تح ةق يالسةتاليمل يئة   ةلو إئة   ال ة  و   يالتجا  ق ذئل إمجا  يئ طاع يئدم يني, وال  تع تح 

أهةةةع يمأنظمةةةل يئدائم ةةةل ئتح  ةةةق يئةنةةةا  يمأه ةةة  ويئمسةةةتاليع, ئالسةةةتماال  مةةةن إئةةة   ئ وصةةةو  ف مةةةا ةدةةةال
 ت   ع يئمةاني يئدائم لوئ ل ونظاع ئة يما مهت مل ئآتجا ةها في تح  ق 

 

 ( مراحل العملية التصميمية للمبنى والعمليات المصاحبة فى ظل االستدامة 61-3شكل )
 م(4002المصدر: )محسن, 
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 املعماري التصميم تطبيقاتحتليل  :الفصل الرابع -4
 السعودية البيئة من التقليدي
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 مقدمة 4-1
 منندلوهت  , لتحقينن  العمنن را المسننتدام ودواين  ت اننل مك اينن ا ال يةينن  اإل استعرضنا  يننل ال اننا السنن   

تحقينن  تسنن  د يننل  التننل  يةينن الما خينن  و المحنندداا ومعرينن  اللمملكنن  العر ينن  السننعودي  الم نن ال ليننل 
  عنن تقليدينن  يننل تط يقنن ا لم نن ال    ختينن ر يننل اننكا ال انناسننون اقننو  , لننكل  التامينن  المسننتدام 

, وتحقين  اندن الدراسن , ل نك  ال يةن  ما ط  المملك  التل تس  د يل تأكيد م  و  التانمي  المسنتدا 
 يل اختي ر تل  الما ط .  لي  ات ع   ال  حث من تقسيم ا ما خي  وتاوع يل التض ريسآوكل  وي  

 وضنحا   ينل ال انا الرا ن  سن  ق ,أكمن   لي ن    التانمي  المسنتدا  يوسون اقو   تط ين  معن يير تقين
المسنننتخدم  ينننل الم ننن ال يةيننن  المع لجننن ا التانننميمي  وال أاننن  ح يتوضنننل تلننن  الدراسننن   سننن ه أاميننن 

تلن  المع لجن ا التانميمي  لنيمكن ينل تطنوير المعمن ر  المع انر التقليدي . ولمن  ل ن  منن أعنر  لن  
 المع ارا.  العم راتطويرا  يل 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آلية استعراض وتحليل المباني التقليدية في البيئة السعودية. (7-4شكل)

 البيئة المناخية 

 بيئية وجغرافية محددات 

 الباردة الجافةالمنطقة  الحارة الرطبةالمنطقة  المنطقة الحارة الجافة

 قييـم معاييـر التصميم المستدام تـ

 الخالصة

 جدول المقارنة
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 البيئة املناخية 4-2
قن    وضن  محندداا , يقند ل ع  الم  ال يل ما ط  المملك     ستعرا  وتحلياحت  يقو  ال  حث 

ل يةت ننن  الما خيننن   التقليديننن تعرا   م رت ننن  ننننننن  د ينننل اسنننننننليننن  اختيننن ر تلننن  الماننن ط  لتسآتسننن  د ينننل 
 . ادان الدراس لتحقي  أ

قد   ش المجتم  السعود  يل اك  ال يةن  التقليدين  ط قن  لناع  و ن داا اجتم  ين  تكوانا وتطنورا ل
   (.9111) الاويار, . اس اي  متوارع إجي ا مختل   وكل   ا ء  ل  خ را   ر أ

 
 حمددات بيئية وجغرافية: 4-7-7

الماطقنن   –خمننس مانن ط  رةيسنني  ) ماطقنن  الوسننط إلنن   تنن  تقسنني  مانن ط  المملكنن  العر ينن  السننعودي 
وقد ت  أخك عالث مان ط  ما ن  , الماطق  الجاو ي ( –الماطق  الشم لي   –الماطق  الغر ي   –الشرقي  

ت ل لغنر  الدراسن  وكلن  وال وماطق  جاوه المملك (  –ماطق  غره المملك   –) ماطق  الوسط 
 الت لي : الخا ةص ال يةي  يل   هختالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خمسة مناطق رئيسية واختيار مناطق الدراسة.تقسيم المملكة إلى 

 6المصدر: التراث العمراني في المملكة العربية السعودية, ص 

 خمس مناطق رئيسية واختيار مناطق الدراسة.( تقسيم المملكة إلى 7-4شكل )

 (.هـ7479المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية )
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 اختالف التضاريس وتنوع املناخ  4-2-2
واننل   نن را  ننن  سنن ه اتسنن ع مسنن حت   ياجنند أن المملكنن  العر ينن  السننعودي  تاو ننا   نن  التضنن ريس 

تحنندد امننط الم نن ال يننل تلنن  المانن ط   واننل منن  , األرضنني مرت عنن ا وماخ ضنن ا يننل سننطح القشننرا 
وزارا , )والماننن ط  السننن حلي    مننن , والماننن ط  الج ليننن , واختالي ننن  حسنننه الموقننن  كماننن ط  ال ضننن ه

 ان(.9191, الشؤون ال لدي  والقروي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مناطق الدراسة

 ناطق الدراسة  .( تضاريس المملكة وارتفاعها عن مستوى سطح البحر وم7-4شكل )

 م.7777المصدر: خرائط تضاريس المملكة,
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محاننل   ا اننر  دينندا تتمعننا يننل )درجنن ا الحننرارا المرت طنن   حركنن  الشننمس ومقنندار اننو المانن   و 
 . اس   الرطو   و سر   واتج ا ا الري ح و كمي  األمط ر الموسمي (

يما   المملك  العر ي  السعودي  مختلن يل درج ا الحرارا منن ماطقن  ألخنرب ت عن  لموقن  الماطقن   
وزارا , )حمر والخليج العر ل وحسه اختالن تض ريس     من الما ط  الس حلي  لل حر األومدب قر 

أقسنن   حسننه المانن   ) حنن ر   عالعننإلنن   ويكمننن تقسنني  المملكنن , اننن(9191, الشننؤون ال لدينن  والقروينن 
 معتدا   رد( –ح ر رطه  –ج ن 

هرت  ع يل درجن ا وجودا  ضمن الماطق  الاحراوي  يإن أغله أراضي   يتميز   لج  ن وا س ه و 
وياننح    ااخ نن   يننل اسنن   الرطو نن  وارت نن ع , ا نن  تخلننو مننن المسننطح ا الم ةينن الحننرارا وخ انن  أ

سننن     0033سننن   ت   ينننل كعينننر منننن الماننن ط   نننن سنننطوع الشنننمس  لي ننن   حينننث ه يقنننا مجمنننوع 
 . توي وأمط را  ش (ح ر اي     رد شت ء)ما خ   ق ر   يإن و موم  .ساوي 

 
 

 

 ( متوسط درجات الحرارة في المملكة 4-4شكل )

 هـ(7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية, 

 .مناطق الدراسة
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 الجافة:الحارة منطقة الطاق ن ( أ
 تغطنل ال ضن ه أكعنر منن اانن مسن ح حينث سطح المملك  العر ي  السنعودي   معع وال تشغا 

, ول   مسمي ا  ديدا ك ض   الحمن دا واجند والحسنمل والحجن ز واحوان  السعودي , المملك  العر ي  
, متننر تقري نن  033 نالمانن ط  التننل يزينند ارت    نن   ننن مسننتوب سننطح ال حننر   ننإلنن   وت نندأ مننن الشننم ا

 يانناشننر  اضنن ه ج نن ا السننرواا والتننل إلنن   وتمتنند اننن(.9191, وزارا الشننؤون ال لدينن  والقروينن )
ملين  التنل تتمعنا ينل و عن  التكويان ا الر , وتخترق ن   عن  األودين , متنر تقري ن  033إل   ارت     

العر ينن  السننعودي   اننحراء الا ننوك شننم ا المملكنن إلنن    لل جاو نن متنند مننن الر نن  الخننلسنن ن اننحراو  ي
ا   نن رد ؤ وشننت ,  وج ينن احنن ر  يننل الاننين يكننون مننرورا  اننحراء الننداا ء.  ومانن   أغلننه اننك  المانن ط 

وتننن  أخنننك ماطقننن  الريننن   )وسنننط المملكننن ( اموكجننن  هسنننتعرا  اهسنننتدام  لننن ع  الم ننن ال . وجننن ن
 التقليدي         ت  را  يل اكا الاط  . 

  
 نطاق المنطقة الحارة الرطبة:  ( ب

  محننن كاا ال حنننر منننن ج ننن  الغنننرهاألوا يمتننند سننن الن سننن حلي ن السنننعودي  يمتننند ينننل المملكننن  العر يننن  
 محنن كاا الخلننيج العر ننل وت لننة المسنن ح  التننل يغطي نن  اننكان الشننر   يمتنند مننن ج نن واآلخننر , األحمننر

 8330) ماتندب الجغرايينون العنره .  مسن ح  المملكن  كيلو متنر مر ن  منن 91051الس حالن احو 
 ومعتدل  شت ء.   لرطو  الحرارا اي   ماحو    و ل  السواحا ترت   درج   (,

( اموكجننن  هسنننتعرا  اهسنننتدام  لننن ع  الم ننن ال  وتننن  أخنننك ماطقننن  مكننن  المكرمننن  ) غنننره المملكننن 
 التقليدي         ت  را  يل اكا الاط  . 

 
 نطاق المنطقة الباردة الجافة: ( ج

أكعننر مننن إلنن    المرت عنن مننن القمنن  الج لينن د  نند   نن  ويوجنندتعننرن  سلسننل  ج نن ا السننرواا  واننل منن 
وكاا , ك  تقري   من الحج ز و سنير والنيمن 9033والممتدا لمس ي  , متر  ن سطح ال حر 0333

, وزارا الشننننؤون ال لدينننن  والقروينننن , )كنننن  833إلنننن   983ت نننن وا اتسنننن     منننن  ين يمسنننن ي ا متوازينننن  
حرارت ن   اني   وتناخ   درجن  الغر ين  والجاو ين  الغر ين ا ويعتدا الما    ل  المرت عن  ان(.9191
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( اموكجنن  هسننتعرا  اهسننتدام  لنن ع   جاننوه المملكنن  وتنن  أخننك ماطقنن   سننير)يننل ياننا الشننت ء. 
 دي         ت  را  يل اكا الاط  .الم  ال التقلي

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( معدل درجات الحرارة  للحد األعلى واألدنى .7-4جدول )

 هـ(.7474المصدر : )الثروة, 

 

 ( جدول اتجاه الرياح المرغوبة في المناطق7-4جدول )

 المصدر: تنسيق الباحث
 

 الحارة

 الجافة

الحارة 
 الرطبة

الباردة 
 الجافة

 

 ( مقدار للرياح واتجاهاتها في المناطق 7-4شكل )

 هـ(.7474المصدر : )الثروة, 

 المناطق

متوسط درجات            

 الحرارة

 الحارة الجافة

 الحارة الرطبة

 الباردة الجافة

 الباردة الجافة

 الحارة الرطبة

 الحارة الجافة

 المناطق

 اتجاه

 الرياح 

 ( خطوط العرض وظل زاوية االرتفاع التقريبية للمناطق الثالثة7-4جدول )

 

 السنوي لهطول األمطار للمناطق الثالثة( المعدل 4-4جدول )

 هـ(.7474المصدر : )الثروة, 

 

 الحارة الجافة

 الرطبةالحارة 

 الباردة الجافة

 الباردة الجافة

 الحارة الرطبة

 الحارة الجافة
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 مناذج التصميم املعماري املستدام للبناء التقليدي 4-3
 أيض أخكا  يا ا الما ط  الت لي  هختالن التض ريس والتاوع يل الما   و س     ا ء  ل  م      
تلننن  لننن ع  مختل ننن  ما خيننن   اومع لجننن تمينننزا   ننن   م رت ننن  التقليديننن  منننن ح ننن ع وحلنننوا  م حسننن 

 رو ل يل اه ت  ر اختي ر الما ط  التل يكعر      دد السك ن للماطق .  وقد, الما ط 
 
 )منطقة الرياض بوسط اململكة ( منوذج املنطقة احلارة اجلافة 4-7-7

درجن  شنم ه  81و00تعد ماطق  الري   ضمن اط   ماطقن  ال ضن ه   لمملكن   لن  خنط  نر  
مديانن , وي لننة  80تقري نن  وتضنن   8ألننن كنن  053درجنن  شننرق , وتشننكا مسنن ح   15و10وخننط طننوا 
م من  ينل ودي  الل تق   ل  اض   تض  مجمو   من األاسم  تقري  , وا 0003188 دد سك ا   

  تقري ن  ينو  سنطح ال حنر  لن  533ش ه الجزيرا العر ين  ما ن  واد  حاي ن .  كمن  تقن   لن  ارت ن ع 
  ان,(.9180)الطي ش,  اض   تشكا جزء من اض   اجد الك رب,

 
 

 
 
 
 
 
 

 ( منطقة الرياض في وسط المملكة.6-4شكل )

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
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تاا درج ا الحنرارا وماطق  الري   ي و احراو  ح ر ج ن اي    و  لاس   لما   وسط المملك 
درجنن  مةوينن , يننل شنن ر  يوليننو وأغسننطس, و نن رد شننت ء لتنناخ   درجنن  الحننرارا  11حي انن  يننو    نن  أ
و  93 حيث يكون متوسط درج  الحرارا يل الشت ء يت ن وا من  ين  الا ر المةو  أحي ا . إل   شت ء

وزارا الشنؤون ال لدين  ) درج  مةوي  وتت  وا األمط ر من سا  ألخرب وتكعر ينل الر ين . 83ا من أق
 ان(.9191, والقروي 

 
 

 ( معدل درجات الحرارة بمنطقة الرياض .0-4شكل )

 هـ(7470المصدر: )الطياش, 
 

 ( معدل األمطار لمنطقة الرياض.7-4شكل )

 هـ(7470المصدر: )الطياش, 
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اانن    القنن  قوينن   ننين ال يةنن  والم نن ال, )ي ل يةنن  ت ننر  عروينن  معيانن  تننرغ  سننك ا    لنن  أن اجنند و 
 ان(.9191, وزارا الشؤون ال لدي  والقروي ),  ضرورا التكين مع   (

 
    يل:اجد أاه ت  تحقيقولتقيي  مع يير التامي  المستدا  للم  ال  -
 يد:استخدام مواد حملية ذات التأثري البيئي اجل (1
 :الطين والرمل ( أ

اتخنكا امطن  واحندا ينل او ين  منواد  ا ة ن  قند يتامي  الم  ال سواء ك انا مسن كن أو غيران  اجندا  
وال مواد  ا ء محلي  أام   الطين كم دا أس سي  ينل ال ان ء حينث وان ا   لعمن را الطياين  ينل انك  

 ان(.9191, الشؤون ال لدي  والقروي وزارا الماطق , لتع ر لا   ن مواد محلي  غير ض را   ل ية , )
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 كم  استخدموا م دا الطين ألس  ه ما  :
 ويرت   وس ول  الحاوا  لي  , وقل  تكل ت  .  -9
 س ول  تشكيل   أيض .   -8
 تويير العزا الحرار   واسطت  .   -0
ق  ليت نننننننن  لتحمننننننننا وحم ينننننننن  المسننننننننتخدمين منننننننننن  -1

المننننؤعراا الما خينننن  المتغيننننرا لل يةنننن  الاننننحراوي  
  (.8330)العمير, الج ي    لماطق   

 
 

 ( استخدام مادة الطين اللبن في الحوائط كمادة بناء أساسية في البناء.9-4شكل )

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 

 ( طريقة تشكيل الطوب الطيني.77-4شكل )

 هـ(7470المصدر: )الطياش, 
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من كن الماخ ضن  الطين منن مواقن  مختل ن , ما ن  متواجند ينل القيعن ن وانل األويمكن الحاوا  ل  
التل يستقر   ن  السنيوا ك طنون األودين  وانل تعت نر مواضن  مكشنوي , وما ن  منن المان ط  الزرا ين  

خر يتواجد  عد  ملي  الح ر  عم  ت   من كعرا الر  المستمر, واوع آحيث تعت ر األيضا لقل  تشقق 
 ,(. 8330)العمير,    أحي ا .  5 -0يتراح  ين 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       
 

 شكل ) ( مادة المدماك من الخارج.

المصدر: التراث العمراني في المملكة 

 . 77العربية السعودية, ص

 ( طريقة البناء بالطين اللبن.77-4شكل )

 المصدر: رسم الباحث 

 ( مادة الطين من الخارج.7-4صورة )

, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 

 (.هـ7479
 

( مادة المدماك من الخارج وهي األقوى 7-4صورة )

 طول ومكلفة .ها تستغرق وقت أولكن

 م(. 7999المصدر: )النويصر, 
 

 ( طريقة البناء بالمدماك.77-4شكل )

 المصدر: رسم الباحث. 
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 :الخشب ( ب
اواع معيا  من الخشنه ينل الم ن ال ينل  ملين  التسنقين و منا األ نواه ممن  ويرتنه ا  أاستخدت  كم  

األعنننا وسنننعن الاخينننا ينننل ال يةننن  المحيطننن  كا  تننن ا القنننش والنننك  يخلنننط مننن  الطنننين, وجنننكوع شنننجر 
حجن ر ينل قوا ند  ع  الما ط  تضين استخدا  األوأحي ا   األسقن واأل مدا واأل واه والش   ي  ,

 لعملي  التع يا.  الم ا 
 

 
 
 
 

 
 
 

 :الحجارة ( ج
الحج را الليا , وال توجد يل ال ضن ه, لسن ول  تشنكيل  , كمن  اسنتخدموا يل الماطق   ااستخدمو 

يننل مانن ط  أخننرب األحجنن ر الجراايتينن  الحمننراء والزرقنن ء والا رينن  وال  زلتينن , حيننث أا نن  تكعننر يننل 

 ( استخدام شجر األثل وجريد النخل في األسقف.7-4صورة )

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
 

 ( نماذج مختلفة من األبواب الخشبية باستخدام خشب األثل.77-4شكل )

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
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الما ط  القري   من الم  ال المستخدم  ل كا الاوع وال م  تستعما  ن دا ينل ال ان ء ينل مواضن  
  (.8330)العمير,  معيا  يقط لقلت  , كأم كن أس س  ا ء الحواةط, ومداخا الم  ال,

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

انن  ك أل منندا الداخلينن ,  حيننث تننرص يننو  أيضنن  لتع يننا  عنن  العا اننر يننل الم  وتسننخد  الحجنن را
أا نن   عضن   الن ع   عنند اختي ران   عا ينن  ي ةقن  أغل  نن   لن  شننكا اسنطواال عنن  تنر ط  نن لجص, كمن  

سنن  للحم ينن  مننن األمطنن ر والمينن   الج رينن   03 را أحي انن  ل ا ة نن    رت نن ع ياننا إلنن  اسننتخدموا الحجنن
 دا اللنن ن, لقلت نن  يننل الماطقنن  عنن  يكملننوا   انن ء منن (.اننن9191, والقروينن  ال لدينن  الشننؤون وزارا)حولننه, 

 اا. تدويرا  واستخدام   أو ترك   يل  يةت   كم  ك  ا  دواك  المواد ق  ل  إل
 

  

 ( نماذج لألعمدة المشيدة من الحجر وربطها بالجص.0-4( و )6-4صورة )

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
 

( تثبيت المرزام لتصريف المطر بواسطة خدين 7-4صورة )

 حجريين.

 (.7770, العمير)المصدر: 

 حجار لبعض المباني في التأسيس .( استخدام األ4-4صورة )

 م(. 7999المصدر: )النويصر, 
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 ( ت

( مراحل مواد ومكونات 7-4صورة )

 طبقات السقف العازلة.

 م(. 7999المصدر: )النويصر, 
 

 ( مراحل مواد ومكونات طبقات العمود.77-4)شكل 

 المصدر: الباحث

م دام معظ( قطاع تفصيلي وأماكن ووضعية أستخ74-4شكل )

 المواد المحلية في المبنى الواحد.

 المصدر: الباحث.
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 كفاءة استخدام الطاقة باملبىن
اعننرا هرت نن ع درجنن ا الحننرارا يننل مانن   وسننط المملكنن   ماطقنن  الرينن   وج نن ن  يةت نن  الاننحراوي  

يننل الم نن ال  أام نن  الحننرارا وال ننرودا والرينن ح واألمطنن ر, يقنند حراننوا و والتننل تننؤعر يننل  يةنن   م رت نن  
معم رينن  لحننث حركنن  ال ننواء وتلطيننن درجنن  الحننرارا داخننا الم انن   طننر    لنن  إيجنن د سنن ا وحلننوا

تقليدي , كمن  سن  دا او ين  المنواد المسنتخدم  ينل الم ن ال من  وضنع    سنم ك    لين  ينل حواةط ن  
ن زينن دا سننم  الحنن ةط قنن   أاجنند  ي  ااخ نن   التواننيا الحننرار ,  حيننثيجنن د خ انن لنن  إالخ رجينن  

  راغن ا الداخلين , يعملنا  مناي ندأ وانول   لل نألمسن ء ق نا  لن  تخنزين الحنرارا   لا ن ر ويقندا    
ض ءا  واسط  ال تح ا السم وي  واألياي  األسطح الع كس , وأيض  وجود أاعم  للت وي  الط يعي  واإل

  (. 9111)الاويار, الداخلي , والتعليا. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 الداخلية ر في درجات الحرارةي( بعض المعالجات التصميمية في مباني المنطقة للتغي76-4شكل)

 المصدر: رسم الباحث.

هي وتعمل عمل البرج  ( السماوة 77-4( و )9-4صورة )

األدخنة من المباني وهي مخصصة لخروج الهواء الساخن و

 األفنية. تتفاعل مع

 (.م7999, النويصر)المصدر: 
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 ك  ءا استخدا  الط ق    ستخدا  التوجيه والت وي  واإلض ءا الط يعي  : ا   حققو واستطي  القوا  أا

 :والتهويةالتوجيه  ( أ
ا يكن ن توجينه ضن ء ل  ط ق  ط يعي  يل الت وي  واإل يعد توجي  الم ا  من أيضا الطر  للحاوا

الماطقنن  حيننث ت انن  الم نن ال  االشننم ا الغر ننل أو الشننم ا الشننرقل مننن أيضننا اتج انن الم نن ال إلنن  
لانين  حيث يأتل ال واء ال  رد الق د  من اهتج   الشم لل الغر ل يل ا, اكين اهتج اين ا   ت  را

يننل حننين أن الواج نن  ,  ننواه والاوايننكداخننا الغننرن  واسننط  األإلنن   خننالا األياينن  وال تحنن ا المرت عنن 
و نن دا منن  تضنن  الواج نن  , الشننم لي  يسننت  د ما نن  أيضنن  مننن أشننع  الشننمس الشننتوي  يننل  ملينن  النندنء

 . ينل يانا الشنت ء الخل ي  للم  ال اوايك قليل  لتارين ال نواء والحم ين  منن الرين ح الجاو ين  الشنرقي 
  (. 9111)الاويار, 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

كم  تقو  يكرا استخدا  ال تح ا الانغيرا ينل أ لن  الغنرن  لن  زين دا حركن  ال نواء داخنا ال راغن ا 
أ لننن  ليحنننا مك انننه ال نننواء إلننن    ت   ل ننن  مننن  ال اننن ء النننداخلل,  حينننث يانننعد ال نننواء السننن خن داةمننن 

تحندث حركن  انواء  ل  الخروج من ال تح ا العلوين  ي الملطن من ال ا ء مم  يس  د ال واء الس خن
 ان(.9180ط يعي , )الطي ش 

 
  

( توجية  فتحات المبنى الصغيرة والمنتشرة  نحو الشمال أو الشمال الشرقي لحركة الهواء المرغوبة 77-4صورة )

 وإدخال أشعة الشمس الشتوية للتدفئة والمحافظة على المبنى من الغبار.

 هـ(.7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية, 
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إلن   ي نل تختلنن منن م ان تعت ر الت وي  الداخلي  مرت ط   اس   ال تح ا الخ رجي   واج   الم ا  و 

ي ننل الماطقنن  ككوا نن  حنن را وج ينن  يكننون ال ننواء السنن خن خنن رج الم انن  خننالا سنن   ا الا نن ر م انن , 
ه أن إ, ن ال نواء ال ن رد أعان ء اللينا سن    هاخ  ضن  و كمن  يكن, الداخلين مادرا هرت  ع درجن  الحنرارا 

داخننا الم انن  إلنن   تننت  إه  زينن دا حركنن  ال ننواء الخنن رجل اننك  العملينن  يننل اخننتالن درجنن  الحننرارا ه
   (.9101)الخولل,  .  عما يتح ا اغيرا خ رجي  مرت ع  يل الم ا 

 
 
 
 
 
 

(  عمل فتحات علوية لخروج الهواء عبرها بواسطة الحمل الحراري كما عملوا 77-4( و)77-4صورة )

طبيعية. على زيادة ارتفاع السقف لتفعيل خروج الهواء الساخن عبر الفتحات المرتفعة كما تستخدم لإلضاءة ال

 م(.7999المصدر: )النويصر, 

 

 ودخولها في الليل للمبنى.( طريقة حركة الهواء 70-4شكل )

 المصدر: رسم الباحث.

 .ار وخروجها من المبنىحركة الهواء في النه( 77-4شكل )

 المصدر: رسم الباحث.
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 اإلضاءة الطبيعية: ( ب
الانن س  لنن   حينن العا اننر ال يةينن  التننل أعننرا يننل تعت ننر السننم ء والقمننر والاجننو  واألشننج ر مننن أانن  ا

ال راغنن ا إلنن   تنندخا  شننكا م  شننر انن را الط يعينن  وهل اننو مانندر لإتاننمي  م نن اي   ي ل انن ء الننداخل
درجن  الحنرارا لا محيط   ل ا ء لتقليا دخنوا مع )روا ( حيث ا تمد  ما يراغ خ رجل مطل   ليهال

ال رجننن  وانننل .  وااننن    ننندا  ا انننر أخنننرب كننن لل ج أو الايير العنننالشنننمس ولتنننو الا تجنن  منننن أشنننع  
مسننمي ا تطلنن   لنن  ال تحنن ا الاننغيرا المعلعنن  الشننكا, ول نن  انندي ن أول منن  تضنن ل جمنن ه وزخرينن  

ان را الط يعين  طق  وال دن الع ال أن ل ن  دورا ينل إدخن ا ال نواء واإلخ ا    لم  ال التقليدي  يل الما
, ) العميننرالحننواةط.  يننو  الاوايننك أو يننل مسننتوي ا   لينن  مننن وتسننتخد   نن داوتسننمح  خننروج النندخ ن, 

 . (908ص , 8330
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

غير مباشرة فترة الصباح  ( غرفة مضيئة بطريقة74-4صورة )

 طاللتها على الفناء الداخلي .بواسطة إ

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
 

( استخدام أفنية داخلية لتوفير الظالل 77-4صورة )

 ومصدر للضوء الغير المباشر.

 (.م7999, النويصر)المصدر: 
 

 ( فتحات الفرجة أو اللهج ذات أشكال مثلثة.70-4صورة )

 (هـ7470 الطياش)المصدر: 

 ( نموذج لغرفة مضاءة طبيعيا من الفناء.76-4صورة )

 (هـ7470 الطياش)المصدر: 
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واانن    نندا  ا اننر أخننرب كنن لل ج أو ال رجنن  واننل مسننمي ا تطلنن   لنن  ال تحنن ا الاننغيرا المعلعنن  
الشننكا, ول نن  انندي ن أول منن  تضنن ل جمنن ه وزخرينن  خ انن    لم نن ال التقليدينن  يننل الماطقنن  وال نندن 
العننن ال تعت نننر ل ننن  دورا ينننل إدخننن ا ال نننواء واهاننن را الط يعيننن  وتسنننمح  خنننروج الننندخ ن, وتكنننون  ننن دا 

  (.8330) العمير, تخد  يل يو  الاوايك أو يل مستوي ا   لي  من الحواةط.  تس
وتننن  تشنننييد انننك  الم ننن ال ينننل مرحلننن  التاننناي    سنننتخدا  ط قننن   سنننيط  تتمعنننا  خلنننط الطنننين   لمننن ء 

, جيندا   ألقندا  همن  إضن ي  التن ن اللنين وخلطن  ر ي  ك لحشن ةش وغيران  ينل الموقن و  ع  المواد ال
رضننل يننل النندور األ ال تحنن ا الاننغيرا المرت عنن ال ننواء داخننا الم انن   واسننط  ال انن ء و وتعت ننر حركنن  

 واستخدا  ط ق  ط يعي  كاا ك  ءا   لي .  تلطين الجوتس  د يل 
   
 توفري البيئة الصحية الداخلية للمستخدمني ( ث

ضنيق  رج   تحن ا انغيرا و كتا الم ن ال المتالانق  وجعنا الم ن ال ماغلقن  منن الخن ويع ر كل  يل 
دا الحننرارا وواننج الشننمس الننداخا  لنن  أياينن  داخلينن  للتخ يننن مننن شننإلنن   ح ت نن  الواسننع ومتج نن  يت
قند حقن  و  ,(انن9191, والقروين  ال لدين  الشنؤون وزارا)وجنود الت وين  الط يعين , إلن   ض ي الس طع  إ

منرا  والتنأعيراا السنل ي   لن  المسنتخدمين, ري  لل ية  الداخلي   عيندا  نن األراح  ط يعي  وحرا كل 
  ش  م  م  و  العم را المستدام . ال يةي  التل حققت   لتتم واك  من المميزاا

اه ت  استخدا  ا  ت ا ط يعي  داخا األياي  تس  د يل التلطين لألجواء الج ين  ك لاخينا النك  أكم   
  , التنل سن اما ينل المح يعن   لن  مان   يعيش  ل  مقدار قليا من الم ء يل  ية  تشنح يي ن  المين

 مريح واحل داخا الم ا . 
 
 
 
 
 
 
 
 
درجات لستخدام نباتات طبيعية كالنخيل في األفنية الداخلية ومن نباتات المنطقة بما تتميز به من تحمل (  ا79-4(و)77-4صورة ) 

 الحرارة, والحماية من عوامل المناخ المحيطة كتوفير الظالل والرطوبة.

 هـ(.7470, و)الطياش (هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة) المصدر:
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ويعت ر ال ا ء او الحاوا  ل  الحري  حيث أن السم ء الزرق ء والقمر والاجو  وأشج ر الاخينا منن 
أا  العا ار ال يةي  التل تؤعر  شنكا م  شنر ينل حين ا اإلاسن ن, والسنم ء تعت نر أحند أان  التكويان ا 

حس سنن   الننديال ليكننون توجيننه اها تنن ح  نن دا إالحسننل لنندب مسننتخدمل الم نن ال, يما نن  يا نن  للتاننور 
احو األي  وال ض ء من خالا يا ء المازا واهتا ا الروحل   لره, واهتا ا   لط يعن  والحانوا 
 لنن  ال ننواء واإلضنن ءا الط يعينن , ومتننا س لجمينن  أاشننطت  , كمنن  حققننا الخاوانني  الماسننجم  منن  

يجن د  يةن  ا سني  للمسنتخدمين داخنا الم ان  تسن  دا   لي  الندين اهسنالمل الحاينن  لن  إتعقوااين و 
يننننل الراحنننن  السننننلوكي  والمعيشنننني , ك سننننتخدا  األياينننن  وجعلننننه قلننننه الم انننن  تحننننيط  ننننه جمينننن  الغننننرن 

الماكسننرا يننل الحم ينن  الخاوانني  واألمنن ن, وحجننه دخننوا  اوال راغنن ا الداخلينن , واسننتخدا  المننداخ
 (. 9111)الاويار, داخا الم ا , إل   األتر   والغ  ر الخ رجي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 ( قطاع في مبنى تقليدي.79-4شكل )

 رسم الباحثالمصدر: 
( توفير الظالل في األفنية يساعد على 77-4صورة )

 خلق بيئة صحية.

 هـ(.7470المصدر: )الطياش 

 ( وضع األشجار بكثافة حول المباني تساعد في التلطيف وحفظها من األتربة.77-4شكل )

 المصدر: رسم الباحث.
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 التصميم املعماري اجليد ( ج
اا   تج اس ينل يكون ت  تحقي  ك  ءا مستمرا  ين التامي  المعم ر  للم  ال والموق  الع    حيث 

ت  تحقي  التامي  أن قد مك اي ا مستخدميه, واجد الم ا  والط يع  المحيط  و حسه إ العالق   ين
 الجيد يل:

كو   الداخا ك لمنداخا الماكسنرا والنداليز أو النرواإل   استخدا   ا ار للحرك  من الخ رج -9
   (.9111)الاويار, . وال اا  ين ماطق  الاس ء والرج ا لتحقي  الخاواي األ مدا, 

يننث تطننا الغننرن  لي نن  ما خينن    سننتخدا  أياينن  داخلينن  والتوجيننه احننو الننداخا, ح اا ت نن را -8
السنم ء يتنرا اللينا, واسنتخدام   ينل  ملين  الت ن دا الحنرار  إلن   عا ء الا  ر ومكشنوي ليا ح معلال أ

ء يي نن  خننرب   منن  وال اننا  ننين الرجنن ا والاسنن أقسنن   خ انن  و ألنن  إ ويننت  تقسنني  الم انن  يننل التاننمي 
تر نن  الخ رجينن  ومننن أ ننين المنن را , الخنن ص والماكسننر للحم ينن  مننن األ  نن  يننل الغ لننه مدخلننهولكننا ما

 واستخدا  يتح ا ت وي   لوي  يل التامي  لخروج ال واء. 
استخدا  ا  ت ا محلي  يل التامي  ك لاخينا سنواء حنوا الم ن ال منن الخن رج أو ينل األياين   -0

مك اين  المح يعن  إإلن     األجنواء الج ين    إلضن ي الداخلي  لم  ل ن  منن خ اني  التحمنا ينل معنا انك
  ل  الرطو   حول  .   

 
 

 ي للدور االرضي لمسكن مبنى تقليدي.( مسقط  أفق77-4شكل )

 م(.7999المصدر: )النويصر,
 

 رواق محيط بالفناء

 فناء داخلي مكشوف 

 نباتات محلية. 

 المخل المنكسر.

 ( استخدام الرواق لتوفير الظالل 77-4صورة )

 م(.7999المصدر: )النويصر,
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تانننننمي  الحنننننواةط  منننننواد  اننننن ء محليننننن  يغلنننننه  لي ننننن  الطنننننين 
   ت  راننن  مننن دا سننن ل  التشنننكيا, وتانننميم    سنننم ك    ليننن , 

سنن  لتننويير خ انني   03إلنن   13 عننر  سننم  يتننراوح  ننين 
المنؤعراا الما خين  لل يةن  ا الحرار , م  ق  ليت ن  لتحمنا ز الع

أ لننن  ألسننن  ه إلننن   الانننحراوي  الج يننن , وتقنننا كلمننن  ارت عاننن 
   (.8330)العمير, اش ةي , إ

  حسه استخدام ت      ت  ر توزي  ال راغ ا الداخلي -1
ي ننل الغ لننه تسننتخد  غرينن  جلننوس الع ةلنن  يننل النندور  , يةننل
, ينننل حنننين  ك منننا ا حيننن  ال اننن ء رضنننل وانننل ت نننتح  شنننكااأل

 دوار العلي  والسطح. تستخد  غرن الاو  يل األ
مك اينننن  اهسننننت  دا مننننن مينننن   األمطنننن ر  ننننن طرينننن  إ -1

اآل ننن ر الداخليننن  والمتواجننندا ينننل إلننن   تانننري    منننن األسنننطح
 أياي  الم  ال التقليدي . 

تقليا استخدا  يتح ا خ رجي  للحم ي  من المؤعراا  -5
ي نننن  عالما خينننن  وللخاوانننني , واسننننتخدام   يغلننننه لتأدينننن  و 

  دا الحرار   عما يتح ا ت وي   لوي , وأخرب أماي . الت  
ا ت نن ر وجننود يتحنن  يننل سننقن المطنن   تسننم  الا ننر  -0

شنننع ا اننن تج  نننن إهسنننتخدام   ينننل خنننروج الننندخ ن ال
, كمن    ءاللطع  , كمن  اسنتخد  للت وين  واإلضن الا ر

استخدما يتح ا يو  ما ط  غرن الضي ي  لا س 
 ,(ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا)اه ت  ر.

 
 

  

لمنطقة جلوس العائلة في الدور  ( نموذج74-4صورة )

 العلوي تستخدم في الصيف.

 م(.7999المصدر: )النويصر,

( عمل فتحة في السقف بحبل تحكم في الفتح والقفل عند 77-4شكل )

 الحاجة.

 المصدر: رسم الباحث.

( نموذج لمنطقة جلوس 77-4( و )77-4صورة )

العائلة وتسمى القبة في المنطقة أو االيوان في 

 الدور األرضي.

 م(.7999المصدر: )النويصر,
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نحو  هين( األخذ في االعتبار جلوس العائلة الدائم متج77-4شكل )

 الشمال أو الشمال الشرقي للستفادة من الهواء.

 م(.7999المصدر: )النويصر,
 

( جلسة صيفية خارج جلسة 77-4صورة )

 المعيشة مظللة.

 م(.7999المصدر: )النويصر,
 

( استخدام النباتات في الفناء 76-4صورة )

 طيف الجو الداخلي.للت

 م(.7999المصدر: )النويصر,
 

للمباني بالفراغات الداخلية  ه( مراعاة التوجي77-4صورة )

 الهامة نحو الشمال أو الشمال الشرقي.

 هـ(.7470المرجع: )الطياش, 

( االستفادة من 74-4شكل )

مياه األمطار الموسمية عن 

طريق تصريفها من أسطح 

بار في الفناء إلى اآل المباني

 المكشوف.

 المصدر: الباحث.

 بار داخلية( بعض المباني تحتوي على آ70-4صورة )

 م(.7999المصدر: )النويصر,
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   يل اجد أاه ت  تحقيقدراس  تحقي  جوااه التامي  المستدام   ل  التامي  المعم ر  التقليد  و  -
 كا من:

 أوال: اجلانب البيئي
 اجد تحقي  الج اه ال يةل للتامي  المستدام  يل:

وتحقي   يةن   استخدا  أياي  داخلي  مكشوي  لإض ءا الط يعي  والت وي  وتويير العالا مع , -9
 ضرار   ل ية  الط يعي . احي  داخلي  دون اإل

 استخدا  يتح ا مرت ع  يل الحواةط الخ رجي  داخا ال راغ ا.  -8
 استخدا  مواد من معطي ا ال ية  المحلي  ك لطين والحج را والخشه.  -0
 الخ رجي  لتقليا الموالي  الحراري .  استخدا  خ اي  العزا واهست  دا من سم ك  الحواةط  -1

 ثانيا: اجلانب االجتماعي
 ه اهجتم  ل يل:ات  تحقي  الج 

 . حد ك ير يل شكل   ومع را  ويل تاميم   الع  إل   الم  ال تش  ه -9
  خ اننن  ءحينننأيوجننند  ينننل  ننند  الت ننن وا والت رقننن   نننين األغايننن ء وال قنننراء حينننث ه المسننن ام  -8

وزخ ري ننن  الخ رجيننن , ولنننيس ااننن    ينننل منننواد ال اننن ء وينننل ارت    ت ننن ت نننرقت   والتشننن  ه التننن   ل
طنن وا أو ت نن خر يننل ال اينن ن, ممنن  يعكننس تقنن ره المجتمنن  وتالحمننه وتننرا ط األسننر  عضنن   ت

 ال ع .  
منننن     عمنننا مننن  يتقانننه ينننل  مليننن  ال اننن ءتكننن تن المجتمننن  الواحننند ينننل ال اننن ء, يكنننا ينننرد يقنننو   -0

مسننمي ا  وجننودممنن  ينندا  لنن  كلنن  و ا ننس المجتمنن    ملينن   ا ة نن  منننإلنن   تحضننير للمننواد
  .(ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا)  ديدا لل ا ةيين ما   المعل ,

مننن العوا ننا التننل ترا نن   انند تاننمي  الم نن ال العنن داا والتق لينند اهجتم  ينن , واننل  ملينن    -1
  (. 8330لعمير ) اال اا  ين الرج ا والاس ء, وتوعين الخاواي  للم ا  من الداخا 

 ثالثا: اجلانب االقتصادي
ر  األ من ا التا يكين  التنل وطنينل جلنه منواد محلين  قند حققنا انواحل اقتان دي  وكلن  اجد الم ن ال 

 . يا يل تك لين التشغياتقلمم  يؤد  إل  التتكون   دا من ا س أاا الماطق , 
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 ( نموذج التصميم المستدام للبناء التقليدي للمنطقة77-4شكل )

 المصدر: الباحث.

الجلسة 
الصيفية في 

اتجاه 
الشمال 
الشرقي 
عادة 

لالستفادة 
 منها قترة
 الصيف

فنية داخلية والتوجيه أاستخدام 
 ضاءة والتهوية لتوفير اإل ليالداخ

مواد محلية 
 غير ضارة

  بالبيئة

استخدام نباتات 
فنية محلية داخل األ

 وحول المباني

بار آاستخدام 
داخلية 

 ومصادر مياه 

تصريف 
مياه 

مطار من األ
المباني

 حوائط
سميكة لحفظ 

الطاقة 

http://www.aljblan.com/vb/ext.php?ref=http://games.bo7.net/
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 منوذج املنطقة احلارة الرطبة )منطقة مكة املكرمة, غرب اململكة ( 3-3-2 
 813 ن  لمملك  والتل تشكا مس ح  تزيد  تعد ماطق  مك  المكرم   ضمن اط   الماطق  الغر ي  

% منن مسن ح  المملكن  العر ين  السنعودي , وتقن   لن  خنط 90 ن  من  اسن ته يتقري  , أ  تقر  8ألن ك 
  تقري ن , وتضن  الماطقن  111(, وارت  ع  نن سنطح ال حنر 012-132( وخط طوا )892-802العر )

 ق ل  المسلمين أجمعين. أقدس  ق ع األر  وال مديا  مك  المكرم , م  ط الوحل و 
اسنم , وتتمينز الماطقن  الغر ين   تانوع ينل تض ريسن   حينث تحتنو   1151901وي لة  ندد سنك ا    

 شنرا  رت ن  مت التنل حمنر, و لن  ج ن ا السنرواام  والتل تمتد  لن  سن حا ال حنر األ ل  س وا ت  
ز اسنن  ج نن ا الحجنن  ا السننرواا يننل الماطقنن  الغر ينن  ج ننسنن حا ال حننر األحمننر, ويطلنن   لنن     لنن
 الشننؤون وزارا: )المانندرا نن  تحجننز  ننين اضنن   اجنند يننل الشننر  و ننين سنن وا ت  منن  يننل الغننره. أل

 –وجننندا  –وتحتنننو  الماطقننن   لننن   ننندد منننن المننندن ما ننن  مدياننن  مكننن   (.انننن9191, والقرويننن  ال لديننن 
 والط ةن. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

عم اينن  و شننرون غننره المملكنن  لماطقنن  مكنن  المكرمنن  متوسننط درجنن  الحننرارا تقري نن  و  لاسنن   لمانن   
 درجن  مةوين  قنل 11درج  مةوي  كمتوسط ساو , أم  درج ا الحرارا اي   تزيد أحي ا   ن  واان

حنن ر  لاجنند أن المانن   . درجنن  مةوينن  93إلنن   مكنن  المكرمنن , ويننل ياننا الشننت ء تاننا يننل المتوسننط
 نر والمان ط  المرت عن  ك لطن ةن تعت, شنت ء ممطنر ومعتندا, يل الاين للما ط  الماخ ضن ورطه 

 ( المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.76-4شكل )

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
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مط ر. وت طا األمط ر  ل  الماطق  الغر ي  يل يتنرتين رةيسنيتين كعيرا األشت ء  معتدل  اي     ردا
 م ر  يل الر ي  وتكون غزيرا يل ش ر أ ريا, واألخنرب ينل أواخنر يانا الخرينن أ  منن انويأحدام
جم لي  التل ت طا  ل  الماطق  الغر ي  أك ر  كعينر ممن  ي طنا يا ير. وتعت ر كمي  األمط ر اإلإل  

 ها ننو ن تلنن  الماطقنن  تعت ننر  رضنن  للتقلننه الشننديد يننل الجننو, و إ لنن  أجننزاء  دينندا مننن المملكنن  ينن
 الري ح  ل  الماطق  متغيرا يل اهتج ا ا والس ةدا ما   الري ح الغر ي  والشم لي , والجاو ي  الغر ي ,

 (.ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشنن  ه اهسننتخدام ا يننل مننواد ال انن ء للماطقنن , ويننل طرازانن  المعمنن ر  والع  ننا  شننكا ملحننوع  منن  وت
, والقرويننننننن  ال لديننننننن  الشنننننننؤون وزارا)يعنننننننرن ينننننننل المملكننننننن  العر يننننننن  السنننننننعودي   ننننننن لطراز الحجننننننن ز , 

األعنر ينل تحدينند شنكا الم ن ال يننل الماطقن  وامن  التق لينند أك ننر ن كن ن ل من  واان    نن مال(.انن9191
 . والما  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( معدل األمطار في منطقة مكة المكرمة غرب المملكة.70-4شكل )

   (.م7977, الجراش: )المصدر

 ( جدة.77-4صورة ) ( مكة المكرمة.77-4صورة ) ( الطائف.79-4)صورة 

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
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 :ولتقييم معايير التصميم المستدام للمباني نجد أنه تم تحقيقها في
 استخدام مواد حملية ذات التأثري البيئي اجليد (1

اتخنكا امطن  واحندا ينل او ين  منواد  ا ة ن  قند يتامي  الم  ال سواء ك انا مسن كن أو غيران  اجندا  
وال توضح أامي  ت   ا اهاس ن م  ال ية , و   تم د   ل  خ م ا ال يةن  المحلين  حينث ت ان  كنا 

 يدي    لماطق :يلل أا  المواد المستعمل  يل الم  ال التقل م م  يتواير ل   من مواد  ا ء, وييماطق   
 :الحجارة ( أ
( يننل المنندن السنن حلي  معننا  المرجنن ال ) الماق ننل اننو ين مننن الحجنن را, الحجننر الجيننر  ايقنند اسننتعملو  

جنندا والقا ننكا, واسننتخدا  الاننوع العنن ال يكمننن يننل الحجننر الج لننل الاننله يننل المانن ط  الج لينن  والتننل 
 (.ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا) ,تكعر     الج  ا معا مك  والط ةن

األحجننن ر الجيريننن   سنننت  أدوار مننننإلننن     رت ننن ع ياننناترت ننن  المسننن كن التقليديننن  ينننل جننندا  نأياجننند 
  الحنواةط ت عند أيقين   لن المرج اي  وموا  الطنين أو الجينر من  اسنتخدا  د  من ا أو يواانا خشن ي 

أجنا مان  تاند  ا الحنواةط  وكلن  منن, سني   مسن ي ا متسن وي  تقن ره المتنرأ ن  عض   الن ع  ر 
  وارت  ع ماسوه لضعن تحما التر  والك  يحدث اتيج , المتس و  للم ا  الا تج   ن ال  وط غير

 . المي   السطحي 
 
 
 
 
 
 
  :األخشاب ( ه

الاخيننا وسننع ه خشنن ه المحلينن  المتننويرا يننل الماطقنن  كجننكوع  ء  نندد مننن أاننواع األيننل ال انن اسننتخد 
 ايأتون   لاخيا من واد  ي طم   اد  د  توير , وأيض  ك ا اوخشه األعا والزان والعر ر كم  ك او 

اا   أاواع تستورد من ال اد وج وا  ن طري  ال حر تسم   خشه ) التي  (, لمت ات   يل اسنتخدا  
األسنقن لنألدوار السنن لي  أمن  العلوينن  يك انا تسننتخد  او ين  الخشنه األقننا تحمنال ك ألعننا, أمن  النندرج 

 ( استخراج الحجارة من البيئة المحيطة وصقلها الستخدامها في عملية البناء.77-4شكل )

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
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 يكننن ن يسنننتخد  يينننه خشنننه العر نننر, وك انننا ااننن   اسنننتخدام ا للخشنننه ينننل الرواشنننين والمشنننر ي ا
أيضنن  خشننه النندو  الموجننود  ا ننواه و ننوار  يننل الحننواةط واسننتخدمو واأل منن ا الداخلينن  األخننرب واأل

 .  (9101)الا لح,  كعرا يل األودي  المج ورا, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  المونة: ( ج

س سنني  ينل  مننا الموان  المسننتعمل  يننل أاسنتخدما منن دا الطمنل والتننل تعت نر رواسننه للسننيوا كمن دا 
مننن المانن ط  التننل تغمرانن  مينن   األمطنن ر    نن  ؤت يننسننماا ال انن ء, ويعت ننر الطمننل منن دا هاننق  ك إل

دي  ومج ر  السيوا, وك اا ماطق  تسم  الماق   أيضا ماطقن  هسنتخراج الطمنل ما ن  والتنل ك ألو 
   ن لطمل األسنود للحانوا , أم  مكن  يكن ن اسنتخدا  حشنوا منن انوب الن لح مخلوطن تخد  مديا  جدا

 ال   وسميك  يطل   لي   الد س.   ل  موا 
الموانن   خلننط الطمننل منن   عنن  المننواد األخننرب معننا الرمننا والاننورا وتننرش   لمنن ء وتتننر  ويننت   مننا 

تعت نر من دا لتجن يل الموق  لمدا يومين للتخمير ق ا اهستخدا .  وأيض  الاورا ال يض ء ) الجينر ( 
أعر   لتقل نن ا الما خينن  شننع  الشننمس, وللحننواةط الداخلينن  لحم يتننه مننن التننتليننيس تسنن  د  لنن   كننس أ

 . (9101)الا لح, ض ءا الط يعي , ادر لإوم

( قطاع الدرج ومواد البناء المستخدمة من البيئة 79-4شكل)
 المحلية.

 .(هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
 

( تغطية الفتحات الخارجية بالخشب 77-4شكل)

 )المشربيات(.

 (.هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة: )المصدر
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ن أوالاورا تعت ر من خ م ا مواد ال ا ء والتنل تسنتخد  ينل التشنطيه أو التنرمي , ول ن  خ اني   كمن  
من روث الحمير والتراه,  م دا األجور اشت را   لماطق  وال    را  ن قواله طوه خ ي   تتكون

سن , وتتنر  لتجنن  عند تخميران  ينل الح نر 1ت ن ع سن  وار  83س  وطنوا  93 ع دا   عر  تتراوح أ
  (.ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا) يل قواله خش ي  ع  تحر    لا ر حت  تا ح ال  ,

 
 
 كفاءة استخدام الطاقة باملبىن: (2

 :لط ق  للم  ال   لماطق  الغر ي  يلتتمعا ك  ءا ا
 أستخدام المشربيات والرواشين: ( أ

 ل  الواج  ا الخ رجي   واسط    استخدا  العا والسواتر
الرواشين والمشر ي ا, لحم ي  الم ا  واهسطح الخ رجين  

النننننداخا, وتسننننن  د إلننننن   شنننننع ع الشمسنننننلمنننننن ااتقننننن ا اإل
ا   ل  الواج   يل  ما عالا للواج   ز المشر ي ا   رو 

لتحمننننل الحننننواةط مننننن أشننننع  الشننننمس, ممنننن  يسنننن  د يننننل 

والرواشين في ( استخدام المشربيات 77-4صورة )
الواجهات الخارجية لعمل الظالل واعتبار الخشب 

 مادة غير ناقلة للحرارة
المصدر: 

www.basem.cc/makalat/mashra4.jpg 

 

 ( تفصيله سقف وحائط يبين المواد المستخدمة في البناء.77-4شكل )

 المصدر: رسم الباحث.
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ي نن  علخشننه وو الحم ينن  مننن الحننرارا الخ رجينن , كمنن  أن ا
 ما  ,   تلطين درج  حرارا ال واء الا يكاالمشر ي  تقو  

 ينن حندا وتوير ت وي  ما سن  , كمن  أا ن  تسن  د  لن  دخنوا إضن ءا ط يعين  لل راغن ا الداخلين  وتخ
طن ر منن  رامن  خشن ي  انغيرا مجمعن  ضنمن إا ن  تتكنون منن مجمو ن  اإلض ءا )اإل  ن ر(, حينث أ
 أ الا . إل   ن الجزء الس للخش ل وتتدرج يل اتس     م

ياجد الجزء العلو  ما   يحتو   ل  يتح ا واسنع  وتكنون أ لن  منن مسنتوب الاعنر, لتنؤد  وعي ن  
الخشننه يننل  مننا الت وينن  الط يعينن , وتقننا يننل الجننزء السنن لل ما نن   انند مسننتوب الاعننر.  واسننتخد  

 (.  9101) الا لح    ت  ر  م دا غير موال  للحرارا, المشر ي ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :تهوية بئر السلم  ( ب

ا  ط قنن  الت وينن  الط يعينن    سننتخدا  مع لجنن ا تاننميمي  يننل الم نن ال لت يةنن  ال راغنن كمنن  تنن  ت عيننا 
  ليننن , كطريقننن  اسنننتخدا  ملقنننن ينننل  ةنننر السنننل  لتوزيننن  ال نننواء داخنننا  حراريننن  معتدلننن  وكاا ك ننن ءا

ال راغ ا, والك  يسم  يل الغ له ماور للت وي , وقد ك ن يعتمند الم ان  سن  ق  ينل الم ن ال التقليدين  
عت نننر السنننطح, كمننن  يإلننن   السنننل  كما نننك للت ويننن  لنننألدوار ك ملننن  متانننال منننن الطننن    األرضنننل لننن  

 ال من خالا الت ريد الت خينر  النك  اه تم د  ل   ةر السل  طريق  مع لي  لتويير الراح  لسك ن الم 
 ا التنل ال راغنإلن   عن  توزيع ن تين راا ال واةين  ينل ماطقن  السنل  تجم  يل الم ن ال الع لين  لسنحه الي

يتحن ا العدينندا, لعنند  وجنود أياينن  داخلين  كمنن  يننل الم ن ال التقليدينن  ينل وسننط المملكنن , تحتنو   لنن  

 ( نموذج لمشربية ودورها في تقليل عملية اإلبهار.77-4شكل )

 المصدر: الباحث.

( استخدام المشربيات والرواشين على كامل الواجهات 77-4شكل )

 تضفي للمبنى ظالل دائم.

 .(هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
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انننمي  الم ننن ال متق ر ننن  أيضننن  اسنننتخدا  الحنننواةط السنننميك , وت,(.انننن9191, والقرويننن  ال لديننن  الشنننؤون وزارا)
ح يع  لن  الط قن  الحرارين  ل ن , وكلن  لتنوير العنالا  لي ن  منن كتنا الم ن ال المجن ورا ومتالاق , ي

سنت  دا ما ن  للانو  ينل يانا الانين وا األ اي , لتجديد ال واء, واهر ل  , كم  تستخد  الشوا ير يل د
 ليال.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اخلية,( طريقة استخدام بئر السلم كعمل الملقف الهوائي لتهوية الفراغات الد74-4شكل )

 .(هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
 

( طريقة استخدام ملقف في بئر السلم لتوزيع الهواء داخل 77-4شكل )

 الفراغات في فترة النهار.

 المصدر: رسم الباحث.

( طريقة استخدام ملقف في بئر السلم لتوزيع الهواء داخل 76-4شكل )

 فترة الليل.الفراغات في 

 المصدر: رسم الباحث.
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 توفري البيئة الصحية الداخلية للمستخدمني (3
اجنند أن تننويير ت وينن  ط يعينن   ننن طرينن  المالقننن وتقليننا دخننوا أشننع  الشننمس الغيننر م  شننرا  ننن 
طرين  المشنر ي ا ينل الواج ن ا الخ رجينن  يسن  د  لن  تنويير  يةن  اننحي  داخنا الم ن ال خ لين  مننن 

خشنننن ه ن ال راغنننن ا الموجننننودا يننننل األكمنننن  أ (.اننننن9191, والقروينننن  ال لدينننن  الشننننؤون اوزار )األتر نننن , 
حي انن  وسننيل  لت رينند المنن ء وتتخننك أ  مننرور ال ننواء الملطننن  شننكا مسننتمر المكوانن  للمشننر ي ا تسننمح

 الموضوع يل األواال ال خ ري . 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بية من الداخل تساعد في إيجاد بيئة ( جلسة المشر77-4صورة )

 ضاءة طبيعية.بهواء وإ مريحة 

 .(هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
 

 يجاد بيئة صحية.بالمشربيات إل ( الواجهة مغطاة70-4شكل )

 .(هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر: 
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 التصميم املعماري اجليد (4
  انل 9103-9033التقليدين  ينل الحجن ز خنالا ال تنرا منن يعت ر التامي  و ملي ا ال ا ء للم ن ال 

أاح ه الم  ال أس ليه ال ا ء التقليدي  والتاعي  الع   ل  , وكل  من اكتسن ه  يي   ال ترا التل  رن
الخ راا, والم ن راا المتوارعن  والالزمن  ينل  منا ت  انيا ترا نل  يةن  المان   المحيطن , وينل  عن  

يج  اسنتقرار كعينر منن تا ا م  الع ل  الخ رجل خالا يتراا طويل  وات ا ارا  المتأعرا  اتيج  اه
)الاننن لح سنننالمي    ننن  ومنننا   كعينننر منننن أانننح ه الحنننرن والم نننن ينننل  منننا الم ننن ال, الج ليننن ا اإل

الم نن ال يننل اهتجنن   الرأسننل  ننده مننن اسننتخدا   ااسننتخدمو , ياجنند غ لننه الم نن ال التقليدينن  (.  9101
, وعنرون المان  , غرايين و والط , مك اي  توير األر  الان لح  لل ان ء آانكا إلوكل  , ال ا ء الداخلل

من  العننرون اهجتم  ين  واهقتانن دي  المقروان    لمتطل نن ا الدياين  والعنن داا اهجتم  ين  والح جنن ا 
كل  منن التنأعير تش  ه يل  ع  األشك ا, و الو , ياجد التش  ه الت    ين الم  ال التقليدي  . الشخاي 

, والقرويننن  ال لديننن  الشنننؤون وزارا), شننن  ه  ال المانننر  كتاعننني  ال راغننن ا وتشننن  ه األشنننك ا ومننن الععمننن
 (.ان9191

 تي:آلفي اتتلخص تحقيق التصميم المعماري الجيد ونجد أهم الخصائص المعمارية ل
أدوار  1-8ضننننالع, والمرت عنننن  مننننن األالتشنننن  ه الك يننننر يننننل أشننننك ا الم نننن ال المكع نننن  أو المتوازينننن   -9

دينند مععنن    ننروزاا خ رجينن  تتمعننا يننل اسننتخدا  المشننر ي ا, كمنن  أن التشنن  ه   هرت نن ع  سنن ه تح
 راضل حوا الحر  المكل. المدن   ألسوار وقل  األ

المتسنع ,  تتميز الواج  ا الخ رجي   وجود الرواشنين, والمشنر ي ا الخشن ي , والمرتكنزا  لن  الاواينك -8
 ي  وجم لي , لدورا  يل  ما العالا وتقليا التواج, وتا ي  ل   لالست  دا ما   وعي  كعملي  تغطي
, و مل نن  كإضنن ءا وت وينن  ط يعينن , وغ ل نن  تكننون  نن رزا  ننن مسننتوب سننطح الحنن ةط لال ننواء الننداخل

الخنن رجل, لتقننو   عمننا عننالا  لي نن , للتقليننا مننن ارت نن ع درجنن ا الحننرارا يننل الحننواةط, ودورانن  يننل 
  (.  9101ح )الا لتحقي  الخاواي  الداخلي . 

شننك ا اادسنني  وملوانن , تعمننا  لنن  تلطيننن ل  لنن  شننوا ير يننل دروا السننطح كاا أتحتننو  الم نن ا -0
 ال واء يل األسطح, وتستغا وعي ي  يل ياا الاين ك راغ ا للاو . 

يكننون لكننا طنن    وعي نن  رةيسنني  يحننددا  موقنن  كننا  لل للم نن ال القديمنن  كننأنتواينن  التوزينن  الننداخ -1
  األرضنننل  وجنننود يراغننن ا لالسنننتق  ا وانننو  الضنننيون  خننندم ت  , والننندرج طننن   , كمننن  يتسننن  الطننن  

 مك اي ته الم دي . ا  لالتا ا الرأسل, وكل  حسه القدرا لره األسرا و 
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دارا األ من ا التج رين , ولكنن الطوا ن  ال  قينن  وا  حي ان  لالسننتق  ا وا واألرضنل أن األيشنتر  الط  قن  -1
و  يراغ ته  ل  يتحن ا ا واستق  ا الاس ء, و  دا تحتالعلي  وتسم  الحرمل , وتختص  حي ا األسر 

   لرواشين أو المشر ي .  ك يرا مغط ا
, لت رينند الم نن ال كنن لمالقن وكلنن    رت نن ط الملقننن عنن  المانن ط  ماننيدا للرينن ح المرغو نن طننورا   -5

 أجواء المازا. إل     ةر السل  الرةيسل, وااتش ر ال واء ماه
لتاننمي  السننميك  وتوزينن  ال راغنن ا للم نن ال والتوجيننه للم انن   منن  يرا ننل ا ن تاننمي  الحننواةطكمنن  أ -0

وياننا ال راغنن ا الخ انن  والع منن   ننن  عنن  تسنن  د يننل الحاننوا  الخنن ص  نن لموق  المقنن    ليننه
  ل  تامي  يحق  الك  ءا المستمرا يل العالق ا  ين المس ح ا المستخدم  و ين تشكيا الم ا .

 

استخدام 
المشربيات 

 رلتوفي
ضاءة اإل

 الطبيعية
لغرفة ا

الصيفية في 
على المبنى أ

 حقيقتو
التهوية 
 الطبيعية

 الرواشين
وتحقيق 

 الخصوصية .

استخدام مواد 
محلية وغير 
ضارة بالبيئة 

 الطبيعية

النباتات المحلية 
 جال تحتاوالتي 

استهالك في إلى 
 المياه

نحو  التوجيه
الشمال 
كاتجاه 

مرغوب في 
تحقيق 
التهوية 

 استخدام شوابير
لتلطيف الهواء في 

  سطح شرفات األ

حفظ الطاقة 
الداخلية 

باستخدام بئر 
السلم لتهوية 
الفراغات 
 الداخلية

سميكة لتقليل  حوائط
الحراري  لاالنتقا

وحفظ الطاقة الداخلية 
. 

 التصميم المستدام للبناء التقليدي للمنطقة الحارة الرطبة( نموذج 77-4شكل )

 المصدر: الباحث.
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 ولتحقي  جوااه التامي  المستدام   ل  التامي  المعم ر  التقليد  اجد أاه ت  تحقيق   يل كا من:
 أوال: اجلانب البيئي

اسن ن من  المنوارد ال يةين    سنتخدا  منواد محلين  ينل ال ان ء م  تع منا  نه اإلت  تحقي  الج اه ال يةل يي
وتوجينه الم ن ال, ك سنتخدا  مالقنن ينل  عن  المان ط  كتانمي  الم ان   توزين  ال راغن ا حنوا  ةنر 
السنل  أو ما نك ت وين   منود , واسنتخدا  مع لجن ا تانميمي  ينل الواج ن ا, ك لمشنر ي ا والرواشنين 

 لح ع الط ق  لل ية  الداخلي . 
 اجلانب االجتماعينيا: ثا

 سر كم  أن وجود أم كنس   يل الترا ط اهجتم  ل  ين األأالم  ال يل الشكا واو ي  المواد  تش  ه
ن اهرت   نن ا ضننيون ينندا  لنن  قننوا التننرا ط, واجنند أمنن كن اننو  اللالسننتق  ا يننل الم نن ال السننكاي  وأ

طوا نن , لتحدينند  1 -8 نندا طوا نن  منن ا نن  م ن ال كاا اي ن  للماطقنن  الغر ينن , كمن  أيننل م    متشن   
معع  المدن   ألسوار وقل  األراضل ولتعدد أينراد األسنرا المكوان  منن  ن ةالا منن األ ان ء يشنتركون 

 ال لديننن  الشنننؤون وزارا, )م اننن  ينننل ا نننس الم اننن , ولكنننا   ةلننن  ينننل الغ لنننه دور مسنننتقا منننن ا نننس ال
 (.ان9191, والقروي 
 اجلانب االقتصاديثالثا: 
المح يع   ل  اقتا د موارد ال ان ء كمن  إل   يراد العواةا يل تامي  وتا يك الم  ال أدبأا  ر تإن اش

مننن مننواد  انن ء محلينن  مننن مختلننن    يةننت  هاتجتننأاشنن ء واننو منن  ا نن  حققننوا اهقتانن د يننل تكنن لين اإلأ
  (.ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا)  ستخدام   يل م  اي  ,  اق مو  قدالما ط , و 

 
 
 
 
 



 االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 
 

776 
 

 املنطقة الباردة اجلافة )منطقة عسري, جنوب اململكة ( منوذج 3-3-3
قنند قننرر ال  حننث اختينن ر ماطقنن   سننير مننن الماطقنن  الجاو ينن  كامننوكج للدراسنن     ت  رانن  األكعننر يننل ل

 دد سك ا   وكاا مس ح  ك يرا, حيث تحتو  الماطق  الجاو ي   ل   دد من الما ط  ما   ماطقن  
ن أكعننر اجننران وجيننزان و سننير وال  حنن , وكمنن  تعت ننر الماطقنن  الجاو ينن    لمملكنن  العر ينن  السننعودي  منن

الما ط  ارت      ن مستوب سطح ال حر حينث تضن  مان ط  ج لين  ومجمو ن  منن ال ضن ه يتنراوح 
  يو  سطح ال حر وتعت ر ماطق   سير     أ ل  اقط  وال ماطق  0333و  9833ارت       ين 

اسننم , ,  9013950متننر يننو  سننطح ال حننر.  و نندد سننك ا   تقري نن 0333السننودا حيننث زادا  ننن 
وتعت ننر ماطقنن   سننير الجننزء األك ننر مسنن ح  مننن اننك    (.اننن9191, والقروينن  ال لدينن  ؤونالشنن وزارا)

(, 8كنن 03333ون سنن عين ألننن كيلننو متننر مر نن   )ت لننة مسنن حت   كمنن  قنندرا  الجغراييننالماطقنن  حيننث 
 قري .  8153وتض  أكعر من  (. 8393)مرزو , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ماطق  جاوه المملك  العر ي  السعودي .01-1شكا )
 (.ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا)المادر: 
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كمن  وجند ينل كتن ه  يوضنح المان ط    لاسن   للماطقن  الجاو ين  منن المملكن  (1-1) التن للوالجدوا 

 ان:9180التراث العمراال   لمملك  لع   

 عدد القرى المساحة عدد السكان المنطقة
ارتفاعها عن سطح 

 البحر

 م3333-2333 2663 2كم01333 161. 343. 1 عسير

 م1133 1243 2كم13663 150. 332 الباحة

  - 2كم15510 661. 165 جازان

 م1633-1533 - 2كم136151 664. 333 نجران

المجموع للمنطقة 

 الجنوبية
  5333 2كم263333 213. 136. 2

 

 ( منطقة عسير بالنسبة لمناطق المملكة العربية السعودية, 47-4شكل )

 م(.7777المصدر: )مرزوق, 

 ( عدد السكان والقرى بالمنطقة الجنوبية من المملكة, 7-4جدول )

 م(.7777المصدر: )مرزوق, 
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جانوه المملكن  لماطقن   سنير يدرجن  الحنرارا معتدلن  ينل الانين و ن ردا ينل الشنت ء و  لاس   لمان   
 013ل  ألمط ر  ل  الماطق   كمي  ساوي  تاا إ,  وت طا ا (8393)مرزو  م  أمط ر غزيرا, 

   (.ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا) يمترا,لم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
خنر للماطقن , وكنا  ع  المان ط  واختل نا ينل الن ع  اآلاهستخدام ا يل مواد ال ان ء لن اتش   و

, وحسنه األجنواء التنل احتوت ن  ل ن  منن منواد محلين   ام  تنوير   ينل ال ان ء حسن ماطق  اتخكا طريق
ماطقنن  و ك لمانن ط  التننل تقنن  يننو  الج نن ا ومانن ط  يننل ال ضنن ه ومانن ط  تعت ننر  لنن  سنن وا ت  منن  

   (.ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا) سير. 
 

 ( معدل هطول األمطار على منطقة عسير.47-4شكل )

 م(.7977المصدر: )الجراش, 

 ) أبها(.( معدل متوسط درجات الحرارة للشهور الميالدية  بمنطقة عسير 47-4شكل )

 م(.7977المصدر: )الجراش, 
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 :نجد أنه تم تحقيقها في التقليدية حسب المناطق ولتقييم معايير التصميم المستدام للمباني
 مواد حملية ذات التأثري البيئي اجليداستخدام  (1

 كا ماطق  استخدما مواد من  يةت   تس  دا   ل  التع يش م  ما خ   وال ك لت لل:
 الطين : ( أ

ال ان ء  ن لامط الطيانل ينل  عن  مان ط  ال ضن ه للماطقن   ا طريق  ال ا ء   لطين وسمليقد استعملو 
وال طريق  ال ا ء   لطين الل ن وكل  اعرا لكعرت   يل الماطق  وتكون ما س   لتقل  ا الجنو, وتكنون 

 9-طننين8مننا  اسنن  )  ننن طرينن  جعل نن  منندامي  تننرص يننو   عضنن   النن ع ,  عنند خلط نن  منن  الر 
مسنننتمرا  سنننيط  أمننن   تقل ننن ا    عننند تا ينننكا  لاننني الي ننن  التننن ن, وك انننا تحتننن ج رمنننا(, عننن  يضننن ن إ

طوا نن  وما نن   1 -8العننرون الط يعينن  ك ألمطنن ر والرينن ح الشننديدا, ويتكننون  نن دا  نندد أدوارانن  مننن 
من دا الرقنن وانل انوع منن الحجن را الرقيقن  )  , كم  أضن يوا ينل  ملين  ال ان ء يتعدب األر ع القليا م 

ل ضننن ي  تكسنننه الم اننن  جمننن ه مننن  الحم يننن  منننن األمطننن ر , اننن  ةح حجريننن  ( المتواجننندا   لماطقننن  ا
حجن ر منن وتع ا يل الحنواةط الخ رجين   نين مندم   وآخنر, وي لنة متوسنط مسن ح  الان  ةح ل نك  األ

 .  (8393)مرزو  س ,  03س  وت رز من الحواةط  مقدار  13 -01
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( استخدام مادة الطين في البناء.74-4صورة )

 (م7777 مرزوق)المصدر: 
 ( استخدام مادة الطين مع الرقف في مناطق الهضاب.77-4صورة )

 (م7777 مرزوق)المصدر: 
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 األحجار: ( ب
ال انن ء  نن لحجر وسننمل  نن لامط الحجننر  يننل المانن ط  التننل تقنن  يننل المرت عنن ا الج لينن   ااسننتخدمو لقنند 

  أسننلوه ال انن ء مواننل   نن را  ننن اننخور ال  زلننا الماتشننرا   لماطقنن  وأغلننه تلنن  الم نن ال المسننتخد
وا   سننتخدا  األحجنن ر  عمننا وقنند قنن م , نن لحجر عكننون يننل مانن ط  تسننم  السننراا كماطقنن  رجنن ا ألمنن  

طوا   حيث ا تم دا   لن  ال ان ء ينل اهتجن   الرأسنل.  وتكنون انك   ست إل   ت     اا ار م  ال ي
الماطقننن  وقننند تكنننون م نننردا أو الم ننن ال ينننل مواقننن  اننن لح  لل اننن ء وقري ننن  منننن المنننزارع المتدرجننن  ينننل 

 . مجتمع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :األخشاب ( ج

كنن اوا يسننتخدمون األخشنن ه يننل  مننا األ ننواه والشنن   ي  و مننا األسننقن, حيننث ك اننا األسننقن ت نندأ 
ان ن منن الج ن ا و طنون األودين  منن ا نس الماطقن , وتسنم  السنوار   مل    جله األخشن ه واألغ

يت ن   نأ واد خش ه تؤخك منن شنجر )الطلنح أو العر نر(, تع نا  لن  الحنواةط عن  يقومنون  تغطوال أ
(, عن  الحش ةش معنا ا ن ا )العنريج  او المراكه(, وتر ط ع  يوض   لي   ا  تقليل  تسم  )الجراع أ

 ما مزاريه لتارين مي   األمطن ر ينل األسنطح  واسنط   اكم  استخدمو يقومون  تغطيت     لتراه, 
و مننن خالل نن  توضنن  يننل أ لنن  ال يننوا ليجننر  يي نن  أخشننه, والمننزراه اننو أا و نن  أو خشنن   مقعننرا ال

 .( 8393 مرزو ) مي   األمط ر,
 
 
 
 

 طوابق في منطقة رجال المع. 4( مباني حجرية متجاورة بارتفاع 76-4صورة )

 (.  هـ7479, والقروية البلدية الشؤون وزارة)المصدر:
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 :استخدام الطين والحجر معاد( 

األرضنل, ينل حنين يكتمنا  ان ء الطوا ن   ق من  الندور ن لحجر ينل إ ا ء يل  ع  الما ط  يستخد  ال
منننن الطنننين مننن  وضننن  اننن ون منننن الرقنننن, وتعت نننر ا نننس الخطنننواا التنننل تشنننيد   ننن  الم ننن ال   العليننن

   (.ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا)  لطين أو الحج را, 
المترين تقري  , إل   يل حين أن ارت  ع الم  ال التل   لحجر والطين يكون الحجر يي     رت  ع المتر

 .( 8393 مرزو ) و قي  الم ا  يكون من الطين,
 
 
 

( استخدام مواد البناء من الخشب في عمل األسقف وفتاحات األبواب والنوافذ للمبنى وفي 77-4( و )70-4صورة )

 هـ(.  7479األعمدة. المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية, 

 

 

كمال المبنى من مادة الطين المصفوف بالرقف كمواد طبيعية متوافقة إ(البناء بالحجر كأساس ثم 47-4( و )79-4صورة )

 (م7777 مرزوق)المصدر:  مع البئية,
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 كفاءة استخدام الطاقة باملبىن (2
ك حنننن وا الماننننم  طقنننن   سننننير درجنننن  الحننننرارا للماطقنننن , إالتاننننمي  لأل اينننن  يننننل مالقنننند رو ننننل يننننل 

,  وحلنننننننوه جعلتنننننننه يسنننننننتطي  أن يةننننننن ,   سنننننننتخدا  ط قننننننن  ط يعيننننننن  م تكنننننننراج اننننننندا التكينننننننن مننننننن  ال 
يننننننل المانننننن ط  ال نننننن ردا تضنننننني  يتحنننننن ا الاوايننننننك  همننننننن معطينننننن ا  يةتننننننه, ياجنننننند أاننننننإيسننننننت يد قنننننندر 

ون األ نننننني , لداخنننننا الغننننننرن المداواننننن   نننننن لإلنننننن   واأل نننننواه, ممنننننن  يسننننن  د دخننننننوا ضنننننوء الشننننننمس
عكس  لنننننننن  ال راغنننننننن ا الداخليننننننن   واسننننننننط  األسننننننننطح الع كسنننننننن  للضنننننننوء, واننننننننكا أيضننننننننا مننننننننن التننننننن

اسنننننتخدا  ال تحننننن ا الك ينننننرا التنننننل قننننند تسننننن  د ينننننل دخنننننوا ال نننننواء ال ننننن رد, واعنننننرا لتعنننننر  الحنننننواةط 
اننننني   واهسننننننت  دا  الخ رجيننننن  للم ننننن ال يقنننننند أوجننننند المعمنننننن ر  حلنننننوه تقلنننننا دخننننننوا درجننننن ا الحننننننرارا

  ن طري  الحلوا الت لي :, ( 8393 مرزو )ما   يل الشت ء. 
اسنننننننتخدا  الطننننننننين و  والطنننننننين والحجننننننن را ل اننننننن ء الحنننننننواةط , اسنننننننتخدا  منننننننواد  اننننننن ء ما سننننننن   كننننننن لل ن -9

يتعت ننننر مانننندر خ انننني  ح ننننع الحننننرارا ل تننننراا طويلنننن ,  لمنننن  ل ننننك  المننننواد مننننن خشنننن ه لألسننننقنواأل
 ا. أعا ء يتراا اللي هلم ا  وخ رجداخا اإل   لإشع ع الحرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احفظ الطاقة ومصدرعد في االستفادة من خصائص ( استخدام مادتي الحجر والخشب في التنفيذ اإلنشائي للمباني سا47-4شكل )

 لإلشعاع الحراري.

 هـ(.  7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية, 
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  لمننننن  ل ننننن  منننننن القننننندرا منننننن اللننننن ن  سنننننم ك    ليننننن  ي نننننل تعت نننننر كاا  ننننن زا حنننننرار   اننننن ء الحنننننواةط  -8
 تنننننا الدراسننننن ا أن الم اننننن  معتنننننده منننننن النننننداخا. وقننننند أع تجعننننناي درجننننن  الحنننننرارا   لننننن  اهحت ننننن ع

 مع ما التوايا الحرار  لم دا الل ن يس و  علث مع ما الخرس ا .  
 03 – 13حيننننث يتننننراوح سننننمك    ننننين  انننن ء الحننننواةط مننننن الحجنننن را  سننننم  أقننننا ماننننه مننننن الطننننين    -0

سنننن  يعمننننا اننننكا الاننننوع مننننن ال انننن ء سنننن  د  لنننن   ملينننن  العننننزا الحننننرار  داخننننا الم انننن  حيننننث تكننننون 
   ردا يل الاين محت ع   درج  الدنء يل الشت ء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األخيرمسقط أفقي للدور 
 

 السطحدور أفقي لمسقط 
 

 مسقط أفقي للدور األرضي
 

 األول والثانيأفقي للدورين مسقط 
 

ساعد في حفظ الطاقة (  صغر حجم الفتحات الخارجية في المباني, لحفظ الطاقة الداخلية, وزيادة سماكتها 44-4شكل)

 نشائي للمباني.وفي الحمل اإل

 هـ(.7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية, 
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مسنننننطح  لالسنننننت  دا منننننن أشنننننع  الشنننننمس دون  منننننا العنننننالا  لي ننننن , وخ اننننن  ال منننننا الواج ننننن ا  -1
الم ننننن ال التنننننل تكنننننون  ننننن لحجر, و منننننا  رواينننننز للاواينننننك منننننن الخننننن رج  حجنننننر المنننننرو الملنننننون  ننننن للون 

ال راغنننننننن ا وخ انننننننن  يننننننننل الشننننننننت ء وأيضنننننننن  إلنننننننن   األ نننننننني  هاعكنننننننن س الشننننننننمس  لي نننننننن  ودخول نننننننن 
 كعاار جم لل. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

جاد حلول بعمل نوافذ محاطة ببرواز من الحجر المرو المكسي باللون األبيض إي( واجهات مسطحة دون بروزات مع 47-4صورة )

 لالستفادة من أشعة الشمس وخاصة في فصل الشتاء مع عنصر جمالي. 

 هـ(.  7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية, 
 

 فاد في عدم تسرب الهواء الساخن.أفي الحوائط,  ةالفتحات الصغيرة في الحوائط, وحفظ درجة الحرارة بعدم وضع فتحات علوي ( استخدام47-4شكل)

 هـ(.7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية, 
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 توفري البيئة الصحية الداخلية للمستخدمني
عكس  لنن  اننح  قنن طال ا يةنن  تنن أاننتجلمننأخوكا مننن المننواد المحلينن  ان اسننتخدا  األلننوان الط يعينن  و إ

الخ انن  مننن  ااننواع مننن الا  تنن ا والطياينن لننون األخضننر المسننتخد  مننن أالم نن ال التقليدينن , ما نن  ال
 دادا , كمن  أن ل ن  تنأعير ينل ا وسن  , ي نو كمن  وان و  ق  وطحا     ع , لتويرا  وس ول  إالماط

من األلوان المستخدم  ينل الندا ن النداخلل حسنه او ين  ال نراغ, كمن   لون ل  س أاا الجا , وغيرا 
أن وجننود مننواد غيننر ضنن را   ل يةنن  يننل ال انن ء تعنند مننن أولوينن ا تننويير ال يةنن  الاننحي  داخننا الم انن  

لتنننويير الت ويننن  ا ال تحننن ا الانننغيرا ينننل الحجننن ,  (. كمننن  اسنننتخدمو 8393)منننرزو , للمسنننتخدمين.  
 ولتحقي  الخاواي  للم ا  التقليد .  الط يعي , واإلض ءا

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

بالراحة النفسية كبيئة صحية داخلية,  احساسإعطي ياأللوان الداخلية للفراغات ( تنوع 47-4( و)47-4صورة )

 م(.7777المصدر: )مرزوق, 

 

(  حماية الفتحات من األمطار دون التأثير على دخول أشعة الشمس المرغوبة في المناطق الباردة 46-4شكل )

 باستخدام مظالت مرتفعة فوق الفتحات. 

 هـ(.7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية, 
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 التصميم املعماري اجليد
,   ستخدا  مواد  ا ء محلين  وكاا ك ن ءا   لين  ينل اجيد   يةي  لقد حققا الم  ال لماطق   سير توايق

الننداخا إلنن   لوجينن  ال انن ء للحننواةط الخ رجينن  الم ةلنن و تشننكيا الم نن ال, وك نن ء يننل العننزا, واسننتخدا  تكا
ا نن  اسننتخدموا أاننغر مننن مسننطح النندور األرضننل, كمنن  أ( ,  حيننث يكننون سننطح السننقن  10 شننكا)

والم نن ال الطياينن  القري نن  مننن ال ضنن ه واألودينن  كموقنن  يتم شنن  الم نن ال الحجرينن  القري نن  مننن الج نن ا 
أدوار  1-0اهتجنن   الرأسننل يننل تاننميم  , حيننث ترت نن  مننن  امنن  ال يةنن  وعننرون الطقننس, واسننتخدمو 

ا الم ان  والط يعن  المحيطن , أدوار,  كم  رو ل العالق   ين شك 5إل   يل ما ط  وما ط  والا
 (.  ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا) ية  المحلي , م  اي   التج اس م  الاتجا أ يقد

ي نل وانو لحم ين  الحنواةط رقن يل تشكيا الواج ن ا من   اانر وعواستخدموا م دا حجري  تسم  ال
واةط الخ رجينن  الطياينن  مننن األمطنن ر المسننتمرا  لنن  الماطقنن , كمنن  اسننتخدموا   طريقنن  أيقينن  يننل الحنن

 ااسننتخدمو و أسنن ا, لسنن ول  تاننرين منن ء المطننر.إلنن   ا  سننيطسنن , منن  مينن 13-03و نن رز  مقنندار 
سننن  ينننل  53  ينننل الم ننن ال الطيايننن  و9إلننن   ينننل األدوار األرضننني , والتنننل تاننناالحنننواةط السنننميك  

سن   13س  يل الم  ال الطياين  و 53أن ياا إل   الم  ال الحجري  ويقا السم  كلم  ارت   الم ا 
  (. 8393)مرزو , يل الم  ال الحجري , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قان ا لتانرين كم  ق موا  عما تارين لمي   األمط ر من األسطح الخ رجي   عما مزاريه خش ي  ) 
أسننن ا قلننيال, وتكعنننر يننل الم ننن ال التنننل إلنن    لننن  الحننواةط الخ رجيننن , وم ةلننن  مينن   األمطننن ر(, مع تنن 

 

فاد في الكسب المباشر ألشعة أليل سماكتها كلما اتجهنا صعودا, الداخل, مع تقإلى  لوجيا البناء للحوائط الخارجية بشكل مائلو( استخدام تكن40-4شكل)

 الشمس في المناطق الباردة

هـ(.7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية,   
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قومنون تستخد  الرقن يل الحواةط الخ رجي , وأم  ينل الم ن ال التنل ه تحتنو   لن  رقنن يعن دا من  ي
 (.  ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا) عما قا ا تارين  مودي  خ ا  داخا الجدار, 

 
 

 بالمناطق الجبلية ألهالي المنطقة, ابعا معماريا وهوية محلية مميزة عطى طأن تنسيق المباني في المنطقة إ  (47-4شكل)

هـ(.7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية,   
 

 عطى طابعا معماريا خاصا بالمناطق الجبلية والهوية المحلية ألهالي المنطقةأن تنسيق المباني إ (49-4شكل)

هـ(.7479المصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية,   
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التنمية المستدامة على التصميم المعماري التقليددي نجدد أنده تدم تحقيقهدا فدي  ولتحقيق جوانب -
 :كل من
 اجلانب البيئيأوال: 

واو م  ت  اقت  سه من المواد المستخدم  من الماطق  ك لطين واألحج ر  أاوا    ينل الم ن ال وأانواع 
يحن يع  لن  يل  ما األ واه والش   ي  وكلن  مختل   من األخش ه المااو   من أشج ر الماطق  

اجنند أن الم نن ال الحجرينن   الط يعنن  كمنن  اننل, كمنن إلنن   ال يةنن   إمك اينن  إ نن دا اسننتخدام   أو إ  دت نن 
مختل   األلوان واألشك ا وكلن  لاو ين  الانخر المسنتخد  ينل كنا ماطقن  لاجند مان ط  تحتنو   لن  
 الاخور ال رك اي  الماتشرا واستخدام   كم  ال ينل الم ن ال, وأخنرب تحتنو   لن  انخور ال  زلنا. 

مختل ن  للم ن ال التقليدين  ينل الماطقن  اتيجن  اخنتالن التضن ريس والمان   ومنواد   كم  أاا  اجد أام طن
  (.8393)مرزو , , ال ا ء المتويرا لكا ماطق 

 اجلانب االجتماعيثانيا: 
يل  ع  الما ط   كماطق  رج ا ألم  اجد م  ال مكوا  من ست  طوا ن  لكنا طن      ةلن  تسنكاه 

السنكاي  لاني ا  حرمن  الندار  لن  أن تكنون األ نواه الخ رجين  كدور مسنتقا ل ن , كمن  ت ان  الم ن ال 
والاواينك غيننر متق  لن  لتحقينن  أك نر قنندر ممكننن للخاواني  و حيننث ه يسنتطي  مننن ينل خنن رج النندار 

اجنند , و يكننون اانن   تعنند  للجننوار كمنن  أا نن  تكننون متسنن وي  يننل اهرت نن ع حتنن  هرؤينن  مننن  ننداخل  , 
ومن العن داا اهجتم  ين  , التراح  ييم   يا  و التآلن للمجتم  إل   تق ره وتالح  الما زا  يا   أدب

  (.8393)مرزو ,  .حدودا  الخ ا ملكي  يسم    لحم  يكا ق يل  ل      لماطق  م 
 اجلانب االقتصاديثالثا: 

  اخننتالن العننرون اهقتانن دي   يننا إلنن   يرجنن عنن  الم نن ال  قنندر مسنن ح ت   وكلنن  اجنند اخننتالن  
منن طن    واحند, وانكا   مكوان  من  دا طوا     لمق  نا اجند مسنكا مس كن م  اي   مكوا ي يام  اجد 

ي نن  عتقليننا مسنن ح  م ن اي  , وتعنندد اسننتخدا  الو إلن   احسنه المقنندرا الم لينن  لكنا أسننرا, ياجنندا  لجننأو 
ا يراغننن ا ما ننن  م اننن  يسنننكاه  ننندد منننن األسنننر ل ننن   ننند لكنننا ينننراغ داخنننا الم اننن  كمننن  اجننند أن كنننا

  (.8393)مرزو , والمعيش  مع  وما   للاو , لالستق  ا 
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كمنن  أاانن  اجنند مننن الحينن ا اهجتم  ينن  مسنن  داا ر نن ا المانن زا المجنن روا للم انن  السننكال يننل  ملينن  
لوان والاقوش الداخلي  من مواد محلي  معنا ور  ال رسني  جدران من الداخا ع  يقمن  عما األلي س  ال
  (.  ان9191, والقروي  ال لدي  الشؤون وزارا) .والجص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نموذج التصميم المستدام للبناء التقليدي للمنطقة الباردة الجافة77-4شكل )

 المصدر: تنسيق الباحث.
 

الجلسة الصيفية في 
االتجاه الشمال الشرقي 

عادة لالستفادة في 
 الصيف

استخدام فتحات 
صغيرة للحفاظ على 
الطاقة الداخلية شتاء 

وصيفا وتحقيق 

ءة واالضاالتهوية 
  الطبيعية

 استخدام الرقف
للحماية من 

 األمطار

 مواد محلية غير ضارة 

استخدام نباتات محلية 

 منتجة

استخدام حوائط 
سميكة لحفظ 

 الطاقة

تصريف مياه 
مطار من األ

 المباني
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 ( مواصفات التصميم للمباني التقليدية وفق المناطق المناخية6-4جدول)

 المصدر: تنسيق الباحث.
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 المعاير       
 المنطقة

استخدام المواد 
 ذات التأثير الجيد

 كفاءة استخدام الطاقة بالمبنى
البيئة الصحية توفير 

 الداخلية للمستخدمين
 التصميم المعماري الجيد

المنطقة الحارة 
 الجافة

 الطين . -
 حج را قليل .  -
 عا.خشه األ -
 سعن الاخيا. -
 

 احو الداخا. هاستخدا  أياي  داخلي  والتوجي -
 استخدا  يتح ا  لوي  . -
  .يايياي  وحوا األاستخدا  ا  ت ا داخا األ -
 حواةط كاا سم ك    لي . ما  -
  ء يل اهتج   األيقل. اال -
 استخدا  مواد ل   خ اي  العزا الحرار . -

 استخدا  ت وي  ط يعي  . -
استخدا  الا  ت ا لتلطين  -

 الجو الداخلل .
تويير الخاواي    لم دخا  -

 الماكسرا واألياي  الداخلي .
  ل  أياي  داخلي  . هالتوجي -

 والتوجيه احو الداخا.استخدا  أياي   -
 ادخا الماكسرا واألياي  .دتحقي  الخاواي    لم -
 استخدا  يتح ا   لي  لعملي  الت  دا الحرار  . -
 استخدا  حواةط سميك   مواد محلي  ل    -

 القدرا  ل  الح ع الحرار  .
 مك اي  استغالا األسطح يل ياا الاين . إ-
 اش ةي  ووعي ي  .إتحما ال  ل استخدا  مواد محلي  ل   قدرا  -

 المنطقة 
 الحارة الرطبة

 الحجر الجير  -
الاورا  -

 ال يض ء)الجير(
 الطين -
 خشه الاخيا  -
 خشه التي   -

 استخدا  المشر ي ا. -
 استخدا   رج السل  للت وي . -
 ال ا ء يل اهتج   الرأسل. -
 سم ك  الحواةط الخ رجي . -
 استخدا  يتح ا واسع . -
 استخدا  مواد ل   خ اي  العزا الحرار . -

 استخدا  ت وي  ط يعي . -
تويير الخاواي   واسط   -

 الرأسل. هالمشر ي ا والتوجي
 

 اهتج   الرأسل يل الم  ال. -
 استخدا  المشر ي ا يل الواج  ا الخ رجي  ألاميت   . -
 استخدا   ةر السل  وعي   الملقن يل الت وي  . -
 اش ةي  ووعي ي  .إالتحما   ل استخدا  مواد محلي  ل   قدرا  -
 مك اي  استغالا األسطح يل ياا الاين .إ-
 استخدا  يتح ا واسع  . -

المنطقة 
 المعتدلة

 حجر. -
 حجر المرو -
 طين -
 خشه العر ر  -
 الرقن -

 استخدا  حواةط سميك  . -
لعملي  العالا والحم ي  من  استخدا  الرقن -

 .األمط ر
 استخدا  يتح ا ضيق  . -
 استخدا  مواد ل   خ اي  العزا الحرار . -

 استخدا  يتح ا ضيق  . -
استخدا  ألوان داخا  -

  ما من ال راغ ا لم  ل   
 ا سل .

تويير الخاواي    هتج    -
 الرأسل .

 اش ةي  ووعي ي  .إالتحما   ل مواد محلي  ل   قدرا  استخدا  -
 وحركت  .يل تويير كا متطل  ت   ال راغي  تحقي  ك  ءا للمستخدمين  -
 استخدا  يتح ا ضيق  لح ع الط ق  الداخلي  . -
 استعم ا الرقن لحم ي  الم  ال . -
 تا س  الم ا  م  الط يع  .  -
 الداخا ) ار  ا قص (. إل    ما م  ال م ةل  -

 

 ( معايير التصميم المستدام للمباني التقليدية وفق المناطق المناخية.0-4جدول)

 المصدر: تنسيق الباحث.
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 خالصة 4-5
ال التقليدينن  يننل ال يةنن  السننعودي  يمكننن  ننر  الخانن ةص التننل  مننن خننالا اسننتعرا  وتحليننا الم نن
  ل  الاحو الت لل:تعكس التامي  المستدا  وكل  

ك لحجن را والطنين وأانواع  منن اتن ج ال يةن  المحلين اه تم د الك ير  ل  استخدا  مواد محلين   -9
د تتكينننن قننندر مننن  مح ولننن  جعنننا انننك  المنننوا, الخشنننه والجنننص والحجنننر الجينننر  والانننخر 

مكننن ن مننن  المنننؤعراا الما خيننن  لكنننا ماطقننن  وكلننن  منننن حينننث توعي  ننن    لمقننن س والحجننن  اإل
 . المالة 

للتانننمي    شنننملا جميننن   ا انننر معننن يير التقيننني, اسنننتدام  شننن مل حققنننا الم ننن ال التقليديننن    -2
 . المستدا 

لما ط  العالع    لاسن   ألسنلوه واو ين  المنواد المسنتخدم  ينل الم ن ال يل ااا   اختالن   -0
األسننلوه األمعننا و أسنن ليه مختل نن  منن  اسننتخدام   , وكلنن  حسننه معطينن ا  يةنن  كننا ماطقنن 

 . حم ي  من المتغيراا الما خي  لكا ماطق لتحقي  ال
وا اننو العنرواا الط يعينن  مننن األ: س سنيينليه انل اتنن ج الت   نا  ننين  ااننرين أسنن انك  األ -1

منن رس اشننط  معيان  تأ  وكلنن  ينل وجنود عنن ال انو المان   السنن ةد ينل الماطقنوال, المنواد الخن  
 .س ليه التامي داخا وحوا اك  الم  ال يل إط ر ايكا اجتم  ل يؤعر  ل  أ
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 االسااادام  دور حتديااد مقيااا  بنااا  اخلامس:الفصل  -5
 البيئا  يف املعياار  الاصايي  على

 .السعودي 
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 مقدم  5-1
كافت  استتعاا  المعاصتا   و  العمتاا  فت  االستتاام  ممااستا  تفعيتل استتااتيييا يتناول هذا الفصل 

لبانتتامق الستتتاام  فتت  المبتتان  المعاصتتا  نتتامق ايتتا  ابا العناصتتا والمعتتاييا المستتتيام  فتت  الت يتتي  ل
المبان  الت ليايت    ت يينامق با (  وكاف  العناصا والمعاييا المستيام  ف  الت يي  لLEED)التت  الت يي 

الحيازي   لبناء وتأسي  بانامق م تاح لت يي  االستاام  ف  التصميما  المعمااي  للمبان  ابل الباء 
 يا ائيسي  وفاعي   ليت  عمل الباائل التصميمي  المح    لشاوط تح يق تلك المعاييا.بتنفيذها بمعاي

وستتيت  اااستت  تلتتك المعتتاييا للتصتتميما  المعماايتت  وتفعيتتل عتتاا متتن الن تتاط لكتتل شتتاط متتن شتتاوط 
 تح ي ها  وسيت  اتباع عا  يطوا  ف  هذا الفصل كالتال :

( و ايتا  االستتاام  LEEDف  بانامي  التتت)اااس  واستعاا  باامق ايا  ت يي  االستاام   -1
 ف  المبان  الحيازي  بالمملك  العابي  السعواي .

تأستتي  بانتتامق ايتتا  االستتتاام  فتت  التصتتميما  المعماايتت  للمبتتان  المعاصتتا  فتت  المملكتت   -2
 العابي  السعواي .

لك  وضتتم معتتاييا ائيستتي  وفاعيتت  لبانتتامق ال يتتا  الم تتتاح  اتت  وضتتم الشتتاوط المح  تت  لتتذ -3
 وعمل باائل تصميمي  لكل شاط لتح يق المعياا الائيس .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ااا تلتتك الشتتاوط فتت  عمتتل ن طتت  لكتتل شتتاط متتن شتتاوط تح يتتق المعتتاييا الفاعيتت   وعنتتا تكتت -4
 ياى ألهمي  هذا الشاط.معاييا فاعي  أياى يت  احتساب ن ط  أ

 
  
 

  معيار فرعي التحقيقشروط  معيار رئيسي 

 

 نقاط
 

 بدائل تصميمية 

 (  مراحل وخطوات تأسيس معايير برنامج القياس المقترح والبدائل التصميمية 3-5شكل )

 المصدر: رسم الباحث
 



 دور التصميم المعماري في االستدامة البيئية للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

325 
 

 املعيار  تطبيق مفاهي  االسادام  يف الاصيي اسرتاتيجيات تفعيل  5-2
 املصي وعيار  امل دور 5-2-1

أفضتتتتل الحلتتتتول والت نيتتتتا  المناستتتتب  لمعاليتتتت  كايتتتتا متتتتن  إييتتتتاا فتتتت يتتتتأت  اوا المعمتتتتاام والمصتتتتم  
متم الطبيعيت  المحيطت   يتالء   وذلك بما ف  تشييا المبان  المشاكل الميتلف  الت  تظها ف  عصاه

حتتال  الف الزمتتان والمكتتان  وفتت  العصتتا البتت   واتتا ايتلفتت  وتنوعتت  هتتذه الحلتتول والمعاليتتا  بتتايت
 تبنت  لزامتا    أايا علت  المبتان  المعاصتا   فأصتبفت  التت صتب  مهمتاأ  يئتنيتا االهتمتا  بالطاات  والب

 بنتاء متواا  استتياا ماتل اقابتال علت  ال تاااا   متن يتالل اتيتاذ الهتاا متن الت ليتل أو منتم مفهتو 
 فت ها إعتاا  استتياام الممكتن متن مبتان  صتمي الكميتا   متم ت فت  واالاتصتاا ستاب ا   استتيام 
 يتأت ا نستان  وابمتااا  ضاا  أال عل  اقعما طويل  وانبع ذا  مواا ايتياا يانبإل   المست بل
استتياا   قعتاا مصااا الهتاا   تحااب الت  األفكاا المبن  كأحا أه  بتفكيك يسم  الذم التصمي 

 يمكن فإن ا لذ التلوث البيئ  ف  المست بل إل   تؤامالمواا  باال من وضعها ف  الطبيع  كميلفا  
 مشتاايما وتشتيي تصتمي  مااحتل أانتاء االستتاام  مفتاهي  كيطتو  أساستي  فت  ستبيل تبنت  بت  البتاء

 المستاماك أو المال إاناع عل  ال ااا التصمي   وهو لموااا الائيس  هو الموي  المبان   فالمعماام
 .اايع مش ف  اام المست تطبي ا  العماا  تبن ف  

 لم اول المالئت  لتنفيتذ المشتاايم المالك ف  البحث عن ابأن يساعا المعماام يأت  أيضا اوا وبذلك 
لوبتتت  المتتتوااون والمصتتانم تتتاايييا فتت  تتتوفيا المتتواا المط ا  المتتواا المالئمتت   حتتت  يتيتتاوبواستتتيا

)عطيتتتتتتت   .الطبيعتتتتتتت  وبالتتتتتتتتال  يستتتتتتتاعا فتتتتتتت  ت ليتتتتتتتل الهتتتتتتتاا متتتتتتتنبالمواصتتتتتتتفا  الصتتتتتتتاي   للبيئتتتتتتت    
 (.2212وابااهي  

 
 الاصيي  على البيئ  دور  5-2-2

والنظتتا   لبيئتت ا هتت أحتتا أهتت  المتتاايل فتت  تح يتتق مبتتاام العمتتاا  المستتتاام   تبعتتا لفكيتتأت  التصتتمي  
بعتت  المفتتاهي  ييتتب مااعاتتت  بوضتتم  متتا وهتتو هتتا التتت  تحتتااها البيئتت  المبنيتت  علي البيئتت  والتتتأاياا 

  (2223زيام   و )  تضم البيئ  ف  اعتبااهاااعاتها ف  العملي  التصميمي  الت  واألس  الوايب م
 ه  مفاهي  التصمي  البيئ  ما يل :أومن 
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المكتان إلت   االنتباه لكل األنظم  البيئي  المتوايا  فت  مواتم إنشتاء المشتاوع  فتال يتواتف النظتا -1
  العضتوي  والبيولوييت  المحيطت  وينظتا فت  االعتبتاا البيئت المصم  يأيذبل ييب أن اليغااف  ف ط 

 لعملي  تصمي  المبن  كيزء من عملي  تشغيل النظا  البيئ  ككل. 
 ت بل للنفايا . سللموااا وكم ال يتعااها كمصاااالهتما  باألنظم  البيئي  ومواااها بأ -2
ذلتتك يصتائ  معينت   وعلت   ذمشتكل محتاا لنظتا  بيئت  لت  كتل مواتم أن إلت   االهتمتا ييتب  -3
النظا  البيئ  لكل مواتم عتن  اليتالفيا آيتكاا ف  موام ال التصمي  الموضوع لموام ما ييب أف

 اآليا. 
التصمي  يالل عن عملي   الناتي يب أن يتوام المصم  ب اا المستطاع األنشط  والتفاعال  ي -4

 .تها المحتمل  عل  النظا  البيئ عما المبن  وتأاياا
 ال حاوا ممكن . أالتاميام عل  النظا  البيئ  ف   لب  أون يكون التأايا السأ -6
التعامتل متم الطبيعت  بصتوا  إلت   هافوي  حول  مم مان ناتق المبن  هو مبن  يتعايش وينمو أ -7

 نسان والطبيع .بين اق أفضل
  واهلندسي املعيار  دور الاعلي  5-2-3

يتتث   تح يتتق العمتتاا  المستتتاام  حتعتبتتا كليتتا  العمتتاا  والهناستت  المعماايتت  هتت  التيتتاا األساستت  فتت
اااك ا  مفتتتاهي  ومبتتتاام العمتتتاا  المستتتتاام   وتستتتاعاه  علتتت  فهتتت  و ت تتتو  بتيتتتايق معمتتتاايين متتتااكين ل

لتيتاا لهتذا ا والهناست  العمتاا  كليتا  استتياب  فتإن لتذلكتطبيتق مفتاهي  االستتاام  فت  المشتاايم  
ا  واضتايا ميتمعاتهت بهمتو  الح ي ت  هتاوااتباط مياياتهتا التعليميت  تفعيتل فت  يتايتها متاى ستيعك 

 الت ليايت  والبتاامق فت  المنتاهق النظتا إعتاا  يتطلتب المهنت  اضتايا متم اقييتاب  التفاعتل وهتذا
ضتاف  بتتاامق  استتحااثإلت   الميتتال  باقضتاف  هتذا فت  تعليميت  إضتافي  ياعتا  األكاايميت   وا 

 يامعتا  ف  بالفعل ب  حاليا   العمل يت  ما المستاام   وهو العماا  تيصصا  ف  يايا  ومسااا 
  (.2212)العصيم   واليابان.  وأمايكا أواوبا

 والاأهيل دور الادريب 5-2-4
 فت  ميتال تاايبيت  واواا  بتاامق تأستي ب ت تو  أن فت  واألكاايميت  المهنيت  المؤسستا  اوا وهتو

 بعنايت  لت  الميطتطو  المكاتف التنمي  المستاام   فالتتاايب عملي  ف  تساه  المستاام   لك  العماا 
 موااتم تأسي  يمكن كماالمهني .  السوق ف  اليبا  بتوطين هذه الكفيل هو الحيوم الميال ف  هذا
 يوفاو غياه    من والمهتمين والمهناسين المعماايين سئل ألإيابا    ا ت اقنتان  شبك  عل  توعي 



 دور التصميم المعماري في االستدامة البيئية للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

321 
 

 المتوفا  والواش والاواا  عالا ال ذا  اباأليبامحاا   اائم  عم ا   ويعا  أكاا مهني  استشااا 
 (.2212)عطي  وابااهي   .الميال نف  ف 
  والاقيي  املهني الافويض دور مؤسسات  5-2-5

 تمتن  شتهاا  فهت (LEED)  بأمايكتا البيئت  والتصتمي  الطاات  ايتاا  ميلت ها وهت  كتالت  أسستت
 ا  الممنوحت الشتها المستتاام   وتستم  العمتاا  تصتمي  ممااستا  فت  للمتيصصتين مهنيت  ممااست 
 هتذه متن  العماا  المستتاام   ويتت  لممااس   (Accreditation Professional) المهن  التفوي 

 هتذه علت  الحصتول أن الويت  المطلتوب  كمتا علت  وايتيتازه الميص  االمتحان أااء الشهاا  بعا
 الميصصت  LEED علت  شتهاا  تستتيا  للحصتول إضتافي  ن طت  المفتو  يكستب الشتهاا 
 ومهناستون معمتاايون فت  تصتميم  التذم يشتااك المشتاوع أن يعنت  المبتان   وهتذا  لمشتاوعا
  LEEDشتهاا   علت  الحصتول بغتا  عنتا ت ييمت  إضتافي ا ن اطت يكستب الشتهاا  علت  حاصتلون

  (.2212)عطي  وابااهي  للمشاوعا . 
 احمللي  احلكومات دور  5-2-6

ومشاوع يامع  األميا  (  KUSTلوييا )و وماال عل  ذلك مشاوع يامع  الملك عبااهلل للعلو  والتكن
 والماافتق  المنشتت  متن اكبيتا  اعتاا المحليت  الحكومتا  تمتلتكنتوا   ومشتاوع الماكتز المتال   حيتث 

وتتاايب  وتشتايعا  اتوانين متن اقنشتاءا  اطتاع فت  االستتاام  سياستا  واعت  إاستاء يانتب فتإل 
ء فت  إنشتا مستتاام  نمتاذ  بت تاي  ولت األ اليطتو  تأيتذ أن الحكومتا  تلتك واعت  وااابت   تستتطيم

)عطيت  ميتمعاتهتا.  فت  االستتاام  ا افت  ونشتا متن التحفيتز يزيتا مبانيهتا  ممتا وصتيان  وتيايتا
 (.2212وابااهي  
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 السعودي  ع البيئ ياناسب منها م حتليل معايري أنظي  االسادام  وما 5-3

ىبايالسااااا ليمباثقا اااااىةايث اققل اااااب,اثاقاااااا(,م1122,أبااااا املقااااا )بناااااى املقااااالاي اقاااااىبايثااااا  اي   ااااا ايث ى ااااا ا
(,ابى اقكااابايثيةبقااابايث,اااي ي ب,ا يثااا  ا اااىماب ىااا  ةجامي اااالياملقااالابةفاااىم ايثاقاااىبايثياااى  اي ياااة  ا2جااال  )

 .(LEEDبىثاا)

ي اقاىباإىلاانايث ى  ايمل الاملقلاه ياي اقىبا ط رجاثق نىسبامعاي  اىةاي يىراة ,ا كثاااباىثةج  إ ملقق اف
تاااا ايثةةق,ااااقبا تىاااا  ةجا ااااىا  نىساااابامااااعاتماااااقاىباي  ااااىةاي يىرااااة ابى اقكاااابايثيةبقاااابا(ا مك فىLEEDيثاااااا)

ايث,ي ي ب.
 يثىى ااب,ا يثاا  ايمل ااالجااي قااىجفظااىماتاقااقتايث اقااتامايث ماااقتايث قظاا ا ي ىفظااباملقاالاإىلااكاااىارجااعايث ى اا 

اق ايث قل .مك بايس شىر ام خمصاألمىفبايثيىراباي السبا كباي كةمب,ا متاملةض املقلايجمل
ا
(, LEEDاساعراض ناااج  حتليال برناام  سياا  االساادام  يف املبااني الااا   5-3-1

 وبرنام  تقيي  االسادام  يف العيارة الاقليدي :
(ا تنااالرنامنماااىامياااى ةاLEEDمتايسااا خليماملااالياسااا بامياااى ةارةق,اااقبابىراااباماتاقاااقتاي  اااىةاث فاااىم ايثااااا)

ساا باميااى ةابىراابابىثلريساابايثااااجااقامابةفااىم اتاقااقتايالساا ليمباماميقااىر,ا متايساا خليماا33فةملقاابابياالي
 (.4-2ميقىرافةمل .اجل  )ا12ي  ىةايث اققل ب,ا 

(اتاااقتاLEEDيألسىسااقبامااثا قاا املاققاابايث ماانقفاثقا ااىة,افىساا خلمايثاااا)اتيث اقااقأمااىابىثن,اا باثاا يم اا
بقنااىامتايسا خليماتااقتاي  اىةايث اققل اباملقالاملقلاأسىبات فةاملاليايثنااىيفاماي  اىةاثقماصاث مانقفاي  ا ,ا

إىلاا(.ا كثااااب ي  ااصايثناااىيفاي ي ااال اثقايااى ة1-2أسااىبايثن,ااباي ظ  ااباي اااابا يااى ةايث فااىم ,اجاال  ا)
م,اا   ىباكااىاهاا ام ضاا اابأمهقاباف,اا قباث مانقفاي  ااىة,ا كفمهااىايتصاياملقاالاتمانقفاي  ااىةابىساا خليماأربيا

الرجىباي , ياباثكصاتمنقف.(,ا يث11بىجلل  ار ت)
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 البرنامج
 عدد
 االجزاء

 أجزاء برنامج
 تقييم االستدامة

 عدد
 المعايير

 المعايير المتعلقة بتطبيق أجزاء برنامج تقييم االستدامة

بةفىم ا
ايثاقىب
(LEED) 

2 
 المواقع
 المستدامة.

8 

 اختيار الموقع
 منع التلوث.نشاط البناء/ 

 كثافة أو مدى التطور 
 والرابط اإلجتماعي.

 إعادة التطوير والبناء .
 المواصالت البديلة 
 والمواصالت العامة.

 تطوير الموقع : 
 توسيع المنطقة المفتوحة.

 تصميم خزانات المياه : 
 الجودة والسعة.

 التدفئة :
 بوجود سطح وبدونه. 

 تخفيض التلوث الضوئي.

1 
 كفاءة

 استخدام المياه.
3 

% من 50تخفيض بنسبة 
تلوث  األراضي بالمياه الغير 

 صالحة.

التقنيات اإلبداعية لمياه 
 الصرف.

 ترشيد استخدام المياه : 
%   و بنسبة 00بنسبة 

30.% 

- 

3 
 الطاقة

 والغالف الجوي.
6 

 تحسين المباني الموجودة من 
 % . 35إلى  %  3.5 

الطاقة القابلة للتجديد في 
 الموقع.

 التحقق من  أداء 
صميم وتنفيذ المبنىعملية ت  

ساليب التدفئة والتهويةأ  
 بإدارة التبريد. 

 - - استخدام الطاقة المتجددة. مطابقة احتياجات المبنى للبيئة.

4 
اختيارالمواد الخام 
 والمصادر

7 

 إعادة إستخدام مواد البناء :
% من الجدار 75انة صي 

سطح واألرضيات واأل
 الموجودة.

ات البناء إدارة التخلص من نفاي
% من 50: التخلص من 

 النفايات.

% 5إعادة إستخدام   
 من المواد الخام.

 المحتوى الُمعاد تصنيعه : 
 % 000ستهالك + )قبل اال

 بعد اإلستهالك(

المواد المحلية : إستخالص 
 %  منها وتصنيعها.00

 - أنواع االخشاب المعتمدة. المواد سريعة التجديد.

2 

 والجودة البيئية أ
النوعية البيئية 
 الداخلية.

8 

 زيادة التهوية  الجهاز المزود بالهواء الخارجي
 الخطة اإلدارية للبناء : 
 أثناء البناء وقبله.

 المواد المنخفضة الطاقة : 
 المواد الالصقة والعازلة.

 الضابط الداخلي 
 للمصادر الكيمائية والتلوث.

 ضبط األنظمة : 
 والتدفئة. ضاءةاإل

 التدفئة واساليبها. تنوع

االستقادة من ضوء النهار 
والمناظر الخارجية بنسبة  

00. % 

6 

عملية االبتكار 
 والتصميم
على مستوى 
 البيئة.

 - - - اإلبداع في التصميم. 0

 االجمالي
33 
 معيار

- - - - 

 

بةفىم ا
ايثاقىبا
 لتقييم
المباني 
 التقليدية

ا
 

2 
 استدامة
 الموقع.

7 

اتج عن أنشطة منع التلوث الن
 البناء.

تنمية الموقع بتحقيق أكبر قدر 
 من المساحات المفتوحة.

الحماية من السيول واآلثار 
 السلبية.

منع تلويث مصادر المياه 
 الطبيعية.

الحماية من تأثير الحرارة بشكل 
 مباشر أو غير مباشر.

التخفيض والحد من التلوث 
 البيئي )أشعة الشمس(.

 - ة البناء.االقتصاد في مساح

1 
 الترشيد في
 استخدام المياه.

 تقييم كفاءة استخدامات المياه. 3
استخدام التقنيات المبتكرة 
 لمعالجة مياه الصرف الصحي.

- - 

3 

االستفادة من 
 وسائل

 الطاقة المتجددة.

4 
 تقييم استخدام مواد بناء 
 ونظم بناء قليلة الطاقة.

 تقييم آثار نظم التهوية.
ة تقنين استهالك م عملييتقي

 لطاقة.ا

 تقييم مدى االستفادة من 
 الطاقة المتجددة في الموقع.

4 

 حفظ الموارد
والمصادر 
 الطبيعية.

3 
تخزين وتجميع المواد القابلة 

 للتدوير.
 االستفادة من المواد المحلية.

استغالل المواد المتجددة 
 والقابلة للتجديد السريع.

- 

2 
 جودة البيئة
 مبنى.الداخلية لل

7 

 جودة وتقنية حركة الهواء
 داخل المبنى. 

 معرفة الظروف الطبيعية 
 المحيطة بالمبنى.

تواصل و استمرارية حركة 
 الهواء.

 التقليل من مصادر 
 التلوث داخل المبنى.

 ضاءةالتحكم في مصادر اإل
 داخل المبنى. 

تقييم آليات ووسائل التحكم 
 في البيئة الداخلية للمبنى.

مدى التفاعل بين البيئة  تقييم
 الداخلية والخارجية.

- 

6 

 األفكار المبتكرة
للتحسين من أداء 

 المبنى.

 - - - االبتكار واإلبداع في المبنى. 0

 االجمالي
05 
 معيار

- - - 
- 

 توزيع النقاط والقيم للمعايير وطريقة حسابها . ( : 31جدول )
 : تجميع  وتنسيق الباحث المصدر

 

 ( وبرنامج تقييم المباني التقليدية من حيث المعايير المتعلقة لتطبيق تقييم االستدامة. LEED( : مقارنة بين برنامج الـ)3-5جدول )

 2133المصدر : أبو علي,
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 البرنامج

 أو

أداة 

 القياس

مستويات 

 التصنيف

 النقاط

 أو 

 النسبة المئوية

 عدد

 أجزاء

 البرنامج 

 

 عدد

 الشروط

المتعلقة 

 بتطبيق 

 المعايير

 أجزاء برنامج 

 تقييم االستدامة

 مجال

 االستخدام 

 والتطبيق

 البرنامج 

األهمية 

 النسبية

القيمة 

 المكافئة

النسبة 

 المئوية

بةفىم ا
ايثاقىب
(LEED) 

 32-26 معتمد

  ةست
معايير 

 ساسيةأ

33 
 شرط

 المواقع المستدامة.

 معماري
 بيئي

- - 
55 
/ 

05 

 تخدام المياه.كفاءة اس

 33-33 فضي

الطاقة والغالف 

 الجوي.

اختيار المواد 

 والموارد.

 55-33 هبيذ

 الجودة البيئية أو 

النوعية البيئية 

 الداخلية.

 63-52 بالتينيوم

عملية االبتكار 

 والتصميم

 على مستوى البيئة. 
 

بةفىم ا
ايثاقىبا
 لتقييم
المباني 
 التقليدية

 قياسي
65 %– 

05% 

 ستة 
معايير 
 اساسية

25 

 شرط

 استدامة الموقع.

معمار
 ي

 بيئي

555
% 

535 - 

 الترشيد في

 استخدام المياه. 

 فضي
05 %– 

35% 

 االستفادة من وسائل

 الطاقة المتجددة. 

 ذهبي
35 %– 

35% 

 حفظ الموارد 

 والمصادر الطبيعية.

 بيئة جودة ال

 الداخلية للمبنى.

 ماسي
35 %– 

555% 

مكانيات واألفكار اإل

 المبتكرة للتحسين 

 من أداء المبنى.

 

 أنواع مستويات التصنيف م
 عدد النقاط لكل مستوى

لبرنامج تقييم االستدامة في المباني 
 (LEDDالـ)

 عدد النقاط لكل مستوى
لبرنامج تقييم االستدامة في المباني 

 تقليديةال

 %000 –% 00 60-50 المستوى البالتينيوم او الماسي 0

 %00 –% 80 50-30 المستوى الذهبي 0

 %80 –% 70 38-33 المستوى الفضي 3

 %70 –% 60 30-06 المستوى المعتمد أو القياسي 4

 اني التقليدية.وعناصر البرنامج تقييم المب (LEED)( : مقارنة بين عناصر برنامج التقييم الـ 2-5جدول ) 

 2133المصدر : أبو علي,

 

 وبرنامج تقييم المباني التقليدية. (LEED)( : أنواع مستويات التصنيف  لبرنامج التقييم الـ 1-5جدول )

 2133المصدر : تنسيق الباحث, أبو علي 
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    تصيي  املبىن املعاصر وفق البيئ  السعودي تصيي  املقيا  مبا يالج 5-4
ف ايس يةيضايثلريسىبايث,ىباباأمهقباه جاي يى ةايث, ب,اث يا ماثاباف اكثااامتاتسساق ا لاأتض امثاب

س باميى ةاممىثقبات صياماي ي ,ا خت قفاماي يى ةايثصةملقاباثكاصاميقاىرارةق,ا ا اىاتا ف ماماعاتمااقتاي  اىةا
اي يىرة اماي اقكبايثيةبقبايث,ي ي ب.

ا
 

ا
 حتاقايايثشاة يفاثكاصاميقاىراحيقا املماصاي يقاىراملقالاملالياضاثاي يى ةايثصةملقبااتثق اققه جاي يى ةاختضعا

قباثااااا اااةيفاماااثا اااة يفاي ياااى ةا جااا ياباااليةصاتمااااقاإىلاافااااىيفابيااالياحتاقااايايثشاااة يفاي ا  اااب,ابى ضاااىفب
اكاىاه ام ض امايجلل  ايث ىيل:مايثصمصايثاىيم,ااباي ا  يثصةملقبا

 البرنامج
المعايير 
 الرئيسية

المعايير 
 الرئيسية
لتقييم 
 االستدامة

المعايير 
 الفرعية

الشروط
 

 رةعاصمعلقة بتطبيق أجزاء برنامج تقييم االستدامة في التصميم للمباني المتالمعايير ال

برنامج القياس
 

المقترح لتقييم تصميم المباني المعاصرة
 

2 
استدامة 
 الموقع

4 00 
المحافظة على الطبيعة البيئية 

 للموقع

مراعاة العوامل المناخية 
 المحيطة للمبنى 

التقليل من استخدام 
وسائل النقل المستهلكة 

 للطاقة

الحماية من السيول 
 وتصريف مياه األمطار

1 
 كفاءة

 المياهدارة إ
0 4 

إعادة استخدام المياه الرمادية 
 واألنظمة المزدوجة 

ترشيد استهالك المياه في 
 الري

- - 

3 

ادارة كفاءة 
 استخدام
 المواد

4 7 
استخدام مواد ذات التأثير 

 الجيد على البيئة

دارة التخلص من المواد إ
 المهدرة

مدى االستفادة من 
 المواد المعاد تدويرها

خاصية  استخدام مواد لها
 العزل الحراري

4 
كفاءة ادارة 
 الطاقة

5 03 

توفر تقنيات الطاقة البديلة 
 والمتجددة

 مدى ترشيد استهالك الطاقة
استخدام العوازل 

 الحرارية

مدى مطابقة احتياجات 
 المبنى للبيئة

استخدام وسائل التهوية 
 الطبيعية ضاءةواإل

- - - 

2 

كفاءة البيئة 
الصحية 
 الداخلية

6 07 

توفر التهوية المتجددة ومدى 
 تحسينها

 ضاءةاالستفادة من اإل 
 الطبيعية والمناظر الخارجية

 تحقيق الخصوصية
تحقيق اإلنتاجية والراحة 
 الحرارية للمستخدمين

استخدام تشطيبات غير ضارة 
 بالصحة العامة

الحماية من الضوضاء 
 والملوثات

- - 

6 
كفاءة 
 التصميم

0 5 
 بتكار واإلبداععملية اال
 في المبنى. 

توافق المبنى مع الثقافة 
 المحلية

- - 

معايير  6
 رئيسية

 االجمالي
03 
 معيار 

66 
 نقطة

- 

 

 كفاءة استخدام المواد  - ياهدارة المكفاءة إ - - استدامة الموقع -

 كفاءة التصميم  - كفاءة البيئة الصحية الداخلية - - دارة الطاقةكفاءة إ -

 ( المعايير المتعلقة بالبرنامج المقترح لتطبيق االستدامة في تصميم المباني المعاصرة.1-5جدول )

 المصدر: الباحث

 منتج العمارة المستدامة استدامة بيئية التصميم المستدام تأثير  

 ارة المستدامة ناتج التصميم المستدام وبتأثر على تحقيق استدامة البيئة( العم2-5شكل )
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 معايري املقيا   5-5
المعايير المقترحة االساسية بالتفصيل لبرنامج تقييم االستدامة في تصميم المباني المعاصـرة والمعـايير 

 الالزمة لتحقيقها:
 ادام  املوسعاس 5-5-1
مهق ا اأ,ا بىث اىيلاتكا نا ا  عاي نىسبا  ىمباي  اىةاملققاهتايخلى يباأل امشة  امياىر ايب قىراي أنامثاإ

غةيفقاابا امكااىنام ااصايثى ىفظااباملقاالايث ضااعايثى قياا ا االراي ي  اا ,امااثا قاا اي امااىماتيظااقتايث قظاابايث ي ااعافق
 ضااعاي  ااىةابشااكصا  نىساايامااعايث قظااباي ققااب,ا ملاالامااثاملنىرااةايث قظااباي قىااب.ا  كاا نا أملاااى ايث شااوة,ا ا

كثاااااياله ااااىمابىثصةيغاااىباا  اااع  املنى ااابابىراااب.ا اةااايثضاااةرايثااا  ا ااالا نااا  املنااا اماااثاتنصقااا ا تشااا قص,ا إملىى
يخلىرجقااباثقا اا ,ا بشااكصاي  اا ا ت جقماا اثق نىساابامااعايثظااة  ايثى قيقااباثقانااىتا ي   ااع,ا يب قااىرايث مااىمقتا

ايضيىامايالمل  ىرا سىةطايثناصاي نىس با يث ل قب.اي نىس باثقا  ,ا ا
ساى  اثق قظاب,الاتنوتاملاثايالب قاىرايخلاىط اماي مهقبايب قىراي   عامايحللامثايالبىى ايثاا أ أ ضىاتك نا

,ابقظقاىا ,ا  مىثىراي  ت باملققاباماثاي شاىكصايثااا الازيثبا يآلسن يباملل ل اثياققباي إىلاا ق امل ىنايثيفن
ا  مىي ى. ي 
 المحافظة على البيئة الطبيعية للموقع:  ( أ

 ج,انا ماتاي  ا احيقا ا   يفاياماعاي   اعا مةيملاى ايث قظاباي قىاب,اماثاتضاىر  ا  اأب امايالمل  ىراجيبايأل
ملالماي ضاةيراإىلااسىسا اأ ضاى,ا فال أمكاىناباصا تة اقلايسا خليممىاكمال ا ي ىفظباملقلايث قظبا لراي 

اكثااملثاطة ي:ابىث قظب,ا  لا سيت
 .اي ىفظباملقلايثى قيبايجل ةيفقب
 .   يحللامثايث ق ثايثنىت امثاي 

 .ي ىفظباملقلايث ىى ايثن ىيتاثقا  ع 

 مراعاة العوامل المناخية المحيطة للمبنى: ( ب

 يالسااا صىي اماااثات جقااا اي  ااا ا تى ااابايث يجماااىباما
يجلماابايثشااة قبا يث ةبقااباثقا اا ,اثق نىساابامااعا ةكاابا

اثة ىحاثقا  ع.يثشا ا ي
  ىبا ي ,اااىيىباي يةضااااباثقشااااا اتاققاااصاي ,ااااى

ناهنااىتاتااسثةاخلااطايثيااةضا فماا  ايث,اانباأ قاا ا
 .(1111)فوى ,,ا يى ايثشا, ملقلا ل اي 

 
( تقليل المسطحات والواجهات جهتي الشرق والغرب كونها 1-5شكل)

 للشمسالواجهات األكثر تعرضا 

 /http://www.somfyarchitecture.meالمصدر: 

http://www.somfyarchitecture.me/
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 الحد من استخدام وسائل النقل المستهلكة للطاقة: ج( 
م  ااااعاي شااااة  اأ ايث اققااااصاماااااثاا سااااىةطايثنااااااصايثضااااىر ابىث قظااااباييبااااص  اااا تاكثاااااا يى ثاااابايالساااا  نى املااااثا

كىسااا خليماي شااا اأ ايثااالريجىبايثيىي ااابامااا,اسااا مفتايث  ااا يا ي ق ثاااىبايث قظقااابيسااا خليممى,ا بىث اااىيلا ااااصاي
يخلااااالمىباثقا اااااىة,ا كااااا ثااإملىاااااى اممقاااااتيباتصضاااااقققباثق,اااااقىريباكيبايث,ااااايبايثك اااااة ا كيباإىلاايث رااااا  

 لاي شىر عايثك ىاب سققبام يرافباييبققاباملىماباغاةاألايس مفتايث   ياي نخصضاماي  ي ف,ا أمىاتت  
اف امي صامقت ابىرباثقاشة  .إثق قظباكيةبىبايثناصايثليبققبافامق ثب

ا
 مطار:ن السيول وترشيد استهالك مياه األالحماية مد( 

اثقا ىةا ي   عا ىاملايايث مة فامللما ل ثاتلفياثقا قىجا  ىقبافظىماتمة فامقىجايألمىىراتماقاًى
ملقلاي   عا يثش ير اي قىب,ا كثاابىث يكتاماتمة فاجت امثاي قىجاثقاقىجايجل فقب,ا ميكثاملاصاكثاا

ي قىجايجل فقبامعاإىلااييبصايألرضا  ر هلىإىلااملثاطة ياأ  يضا م,ى ىبات,ىمللاملقلات,ةباي قىج
ايثش ير اي قىباأ ضى.ااممىر اي ل نبامل إىلاابةا مة اتلرجيقىآمةيملى امللماتق ثمى,ا تمة فاجت ا

 ( تأثير خط العرض وفصول السنة على شدة االشعاع الشمسي والزوايا األفقية والرأسية1-5شكل)
 .2112المصدر: فجال,
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 :شروط معيار استدامة الموقعنقاط تحقيق  ه(

ا
 
 
 
ا

المعيار
  

 م

 المعايير الفرعية لبرنامج 
تقييم االستدامة في 

 التصميم 

النقاط
 

 والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف

نوع 
توضيح 
 المعيار

)ي يقىرا
يث ىث 
): 

كفاءة 
 

ستدامة الموقع
ا

ا

2 
 البيئة لىع المحافظة
 للموقع الطبيعية

0  
 الموقع تضاريس  مراعاة 

 النباتي الغطاء على المحافظة 

 معماري
 بيئي

1 
 المناخية العوامل مراعاة

 للمبنى المحيطة
0 

 المحيطـة المناخيـة العوامـل لمراعـاة المبنـى توجيه 
 للمبنى

 ـــى التصـــميم شـــكل ـــ  للمبن ـــى لتصـــميم وذل  المبن
 فـــي لشـــمسوا الهـــواء حركـــة مـــع يتماشـــى بشـــكل
 الموقع

 معماري
 بيئي

3 

 استخدام من الحد
 المستهلكة النقل وسائل

 للطاقة

4 

 للسيارات مواقف تنظيم 

 والنارية الهوائية للدراجات مواقف تخصيص 

 الكبيرة للمركبات النقل شبكة استخدام  
 المبتكرة والوسائل 

 تنفيذي
 معماري 

4 

 السيول من الحماية
 مياه استهالك وترشيد

 راألمطا

0 

 واألمطـار السيول مياه إلدارة خاصة قنوات عمل 
 الموقع  في

 المبنى من األمطار مياه تصريف إدارة 

 معماري
 بيئي

  ا21 مجموع النقاط

 (: شروط تحقيق معيار كفاءة استدامة الموقع .5-5جدول)

 ر: الباحثالمصد
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 كفا ة إدارة املياه 5-5-2

 ق ني,ايأل ىلا  اماالاباا ثااتماااقتاي  ااىةا ةيملااى اي ىفظااباملقاالاي قااىجا ممااىيرهى,ا  ااسيتاأمهقااباكثاااامااثافااى
ـــب   الَ  إونَّـــهُ  ُتْســـروُفواْ  َوالَ )تي اا اي نقااابا ,ا يألباااةىاتي ااا اي  ماااىي باحيقااا اأنا(242)يألفياااىم,,ا(اْلُمْســـروفوينَ  ُيحو

اتي ا اماثاي ا يريايثناىير ,ا يالمل ااىياملقالامقاىجايث يققابايثاااملاقكبايثيةبقبايث,ي ي باأ مايثياىي قىجاس ي اماي 
باضااااىر ا طى ااااىباك ااااة ,اقااااي اااالنامكقصااااب,ا مااااىا اااالائقصاااا امااااثاف ااااىة ابقظإىلاايث يااااىرا اااا تافاقمااااىامااااثا اااا يط 

  يس مفتاماي مىيرايألبةىام صايثنصطا يث ىزايثى قي .
صااةيفاثقاقااىجامااثا ضااعاطااةداتاققل اابا م  كااة امايحلاالامااثايالساا مفتاي افقمااىناتمااىمقتاي  ااىةاالباالاإ ملققابافاا

 يىمااصامااعاي ااى اييبااصاي  ااىةاملقاالاأفاا اماا رياغااةا اال يام نىسااقنياتايثنااىبا ظااناميأيثمااىحلباثقشااةب,اكاااىا
 .(1113) ز ة ,امايألفىبقب.ا     اث ثااث ناقباه ياي ى ا ضخيثىى با يجلملاي 

 اعادة استخدام المياه الرمادية واألنظمة المزدوجة: ( أ

,م ,اااقبايحلااااىما,ايث ,اااىثبا,ااهناااىاي قاااىجايثنىااااباملاااثايسااا خليمايثااال ا ي  ىااا سميكاااثاتية ااافاي قاااىجايثةمىي اااباب
ميكااثايساا خليممىام ى ااة اما اا, نااىبقعا ااةباي قااىجا اي قااىجايثنىاااباملااثاأبااةينايث   االا يث كققاافا يث فجااىبا

كثاااثقيالاماثايسا خليماي قاىجايثماىحلباثقشاةبا يثاىيماباماثا ا قاىناثا يضايث ى قااىبام اصايثاة ,ابيضايأل
مااىأاأغااةيضاأبااةىاكىث ,ااقصا يثتريملاابا راانىي يايثىااةياماي  ااىة,ايثشاا كبايثةةق,ااقبا مااىيراي قااىجاثقا ااىةاث

 استدامة الموقع

مراعاة العوامل المناخية 

 المحيطة للمبنى 
التقليل من استخدام وسائل 

 النقل المستهلكة للطاقة
المحافظة على الطبيعة  مطارترشيد استهالك مياه األ

 البيئية للموقع

  اي نىبقااااااااااابايثي يماااااااااااص مةيملااااااااااى
 بىث  جق .اثقا  اي قىب

 اثقا  ايث ماقتا كص. 

 ثق,قىريبام ي فاقتتنظ. 

 اثقلريجىبام ي فاختمقص
 . يثنىر بايهل يةقب

 ايثناااااااااااصا اااااااااا كبايسااااااااا خليم
اا.يثك ة اثقاةك ىب

 ي   كة ايث سىةص. 

  ي   عاتضىر  اامةيملى. 

 يثن ىيتايث ىى املقلاي ىفظب. 

 ا يير ابىراااااابا ناااااا يباملاااااااص
اما يألمىااااااااىرايث,ااااااااق  امقااااااااىج
 اا.ي   ع

 ثق,قىريبام ي فاتنظقت. 

 ايهل يةقااااااابايجىبثقااااااالراام ي اااااااف
 . يثنىر ب

 ايثنااااااااااااااصا ااااااااااااا كبايسااااااااااااا خليم
ااا.يثك ة اثقاةك ىب

 ي   كة ايث سىةص. 

  

 ايألمىاااااااىرامقاااااااىجاتماااااااة فاإيير
 .ي   امث

 (: ملخص معيار كفاءة استدامة الموقع والمعايير الفرعية الخاصة به.5-5شكل )

 المصدر: تنسيق الباحث
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ىجا%اماثايسا مفتاي قا01أناتا فةاماىا ااىربا ا اابىس خليماي قىجايثةمىي باي يىجلباماكثا,ا ت,ىقعاي  اىة
ااا.م(1113)يثصخةية,اىي ايالس خليم.إململنلايثاقىمابياقبايث ل  ةاأ ا

 ااا كبايثماااة ايثماااي ا ي قاااىجايث,ااا يي ,اث واقاااعاي قاااىجايثةمىي اااباا ااا كبامنصماااقباملاااثاإفشاااى  ميكاااثاأنا ااا تا
اق  ز عاجبىفبا  كبايث  ز عاثقاقىجايثةةق,قب.ث  ىبا يىجل مى,ا   كبا

 ترشيد استهالك المياه في الري:  ( ب

ي ااا ابصاااضايسااا مفتاي قاااىجاأهاااتاملىماااصاماتة اااقلاي قاااىجا مماااىيرهى,ا  كااا نابصاااضايالسااا مفتامايثاااة ا 
كاقااىبااإىلااانالاحت ااىاتااىبامنىساا باثقا  ااعايث قظاا احلااليةياي  اا ,احيقاا ات,اا خلمايثن ىتااىبايثاااابىساا خليماف ى

اك ة امثاي ى اثقيقش.ا يس خليماطةدا ل  باثياققبايثة اكياققىبايثة ابىث ناقطا غةهى.ا

ا

ا

 
 
  
 
 
 
 

المباني السكنية بالمملكة العربية السعودية .( نسب تقريبية الستخدامات الماء داخل 1-5شكل )  

 . mhttp://www.alriyadh.com/2011/05/12/article631970.htالمصدر: 

 

file:///C:/Users/Mashi/AppData/Roaming/Mashi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/.%20http:/www.alriyadh.com/2011/05/12/article631970.htm
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 :إدارة المياهكفاءة شروط معيار  نقاط تحقيق  ج(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار
  

 م
 رنامج المعايير الفرعية لب

 تقييم االستدامة في التصميم 

النقاط
 

 والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف

نوع 
توضيح 
 المعيار

)ي يقىرا
يث ىة
): 

كفاءة 
 

رة المياه
إدا

ا

2 
 المياه استخدام عادةإ

 المزدوجة واألنظمة الرمادية
0  

 لتجمع الصحي الصرف شبكة عن منفصلة شبكة إنشاء 
 لمعالجتها ومحطة يةالرماد المياه

 المياه لتوزيع الرئيسية الشبكة بجانب شبكة وإنشاء 

 معماري

1 
 في المياه استهالك ترشيد

 :الري
0 

 والتـي المبنـى موقـع لبيئـة ومناسـبة مورقـة نباتـات استخدام 
 للعيش المياه من كبيرة كمياتإلى   تحتاج ال

 المياه ترشيد في للتحكم حديثة أنظمة استخدام 

 تنفيذي

  ا4 مجموع النقاط

 (: شروط تحقيق معيار كفاءة إدارة المواد .1-5جدول)

 المصدر: الباحث

 دارة المياهكفاءة إ

عادة استخدام إ

 المياه الرمادية
ترشيد استهالك 

 المياه في الري

  امنصماااقبا ااا كباإفشاااى
ايثماااااااة ا ااااااا كباملاااااااث

اي قااااىجاث وااااعايثماااي 
ا  ىاااااااااااااااااااابايثةمىي ااااااااااااااااااااب
ا. يىجل مى

  اجبىفااااااابا ااااااا كباإفشاااااااى
اث  ز اعاق,قبيثةةايثش كب
 .ي قىج

 ام ر ااباف ىتااىبايساا خليم
ام  اااااااعاث قظااااااابا منىسااااااا ب

إىلاااحت ىناالا يثااي   
امااااااااثاك ااااااااة اكاقااااااااىب

 .ثقيقشاي قىج

 اأفظااااااااااااااااااابايساااااااااااااااااا خليم
اماثقااااااااااا يكتا ل  اااااااااااب
 .ي قىجاتة قل

 دارة المياه والمعايير الفرعية الخاصة به .(: ملخص معايير كفاءة إ1-5شكل )

 المصدر: الباحث
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 كفا ة اساخدام املواد 5-5-3
جيباملقلاي ماتاملنلاتماقتاي   امةيملى اي ىفظباملقلاي ا يريايثى قيقابا تة اقلايسا خليممىاماي  ا ا  ا ا
ملنااالاهنى اااباي ر ا قىتااا اثقكااا ناممااالريا ااا يريام اااىةاأباااةى,ا تكااا نابىسااا خليمامااا ييابناااى ا ىةااااباملقااالامااا يريا

أمكاااثاكثاااا,املاااىي ايسااا خليماي ااا ييامااا اإماااعاملااالماي ,اااىبابكصاااى  ايأليي ,ا ااوااالي ,ا تاققاااصايالسااا خليمم 
 يس خليمام يياكيباتسثةاجقلاملقلايث قظاب,اكااىا صضاصاملنالايب قاىراي ا ييايسا خليماما ييابناى ام قنابا ال ل ا

  ةايثنمىةقاااباثقاااا يياملاااىي ايث ااالإاتاطااا  املااااةي,ا  اااسيتاباااىرنافىاااىداي ماااأسااامقبايثماااقىفب,ا تكااا ناايث يااااص
ا(.1111,ملق )ي , خلمب.

ا
 استخدام مواد ذات التأثير الجيد على البيئة: ( أ

 كثاااابىساا خليماماا ييا ىةاااباملقاالاماا يريام واالي اغااةاضااىرابىث قظااباكىخلشاابا يحلوااىر ,ا تاققااصايالساا خليما
ياي شاايب,ا تي اا اي اا يياث ي,اانيايث قظااباباالالامااثاز ااىي ايث قاا ثايثنااىت املااثاي اا يا؛امكااىنثقااا ييايثضااىر ا االراي 

 كثااامام(ا2996)يثياتي  ,ي ققباي   فة امايث, دام ييابنى اتاققل ب,اكىخلةسىفباي ,قيبا يحلل ل,ا غةج.
بنااااى ايهلقكااااصايالسىساااا اثقا اااا ,ا ثكااااثاماااا ييايث نااااى اماملاققاااابايث شااااىق ىباثقا ااااىةاتكاااا ناهىماااابامايب قااااىرا

اف ملقىفى.ا
 صية العزل الحراري:استخدام مواد وألوان لها خا  ( ب

ييبقا اراقصىًا,ا ماثاإىلاايس خليمام يياهلىاب يصات,ىمللامايحللامثات,ةبا يف اى ايحلةير امثابىرناي  ا 
ا . بىرج ا  ى ًاإىلااييبق 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 ( خواص أسطح بعض المواد.1-5شكل)

 .( 2112فجال,)المصدر: تعديل ورسم الباحث, 

http://quran-m.com/container.php?fun=artview&id=964
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ا
 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ااالستفادة من المواد المعاد تدويرها: ن(
ملقلاتل  ةهى,ا ت ظقصمىاثماىأاي  اىة,اأ لايثااي  يياا ه ات,ىمللابىث ىيلاملقلايس خليمام ييابنى ام نقباملقل

ثاقاابايالمل اااىياملقاالاماا ييا ماا يرياجل اال ,ا تاااصابىث ااىيلايساا خليماي اا ييايجلل اال املقاالام,ااى ىبا االي اما
ا(.1111,ملق )ي  ىةاكى نىطيايهلىمبام صاي ليبصا يث يجمىبايثةةق,قباثقا ىةا   ج,ا

ا
 المهدرة: ادارة التخلص من المواد ي(ا
جيىبقااى,اإثااةاملقالايث قظاابا خليممىاماي  ااىةاكاىناتاققااصايألملاىي ايسااإي اا يياي ,ا خلمباسااىباىاميكااثااقااىاكىفااكق
ملااىي اتاال  ةهىافاااط.ا يثشااكصايث ااىيلاإملااىي ايث اال  ةا ياالاأفضااصابقظقااىامااثاإىساا خليماي اا يياأك ااةامااثامااة ا  ااصاف

ا  ض ايالس يتقوقباثقيصىظاملقلاي  يريايثى قيقب.
جااتي اىقااعاماي   ااع,ا يساا خليممىامايألملااىي ايساا خليماماا ييايث نااى اي ماالر ا يثنىاااباملااثايثاااصا يث اإ ضااىاأ ا

يث ىف  ااباثقا اا اكااى اةيبا يث  قااقطا ملاققاابايثةرااف,اكوىميااباي قاااامل االي اثقيقاا ما يث انقااب,ا يثاااايساا صىيبا
ام(.1119ميباي قاامل لي ,ا)جىا,%امثاي  يياي ملر اثمىأايحلةمايجلىمي 52  اأك ةامثا

لمبنى على اختالف درجة الحرارة الداخلية للمبنى عند قطع التبريد( تأثير عوازل ا1-5شكل)  

2133المصدر: الصباغ,  



 دور التصميم المعماري في االستدامة البيئية للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

311 
 

 كفاءة استخدام المواد:شروط معيار  نقاط تحقيق  ه(
ا

 
ا
ا
اا

المعيار
  

 م
 المعايير الفرعية لبرنامج 
 تقييم االستدامة في التصميم 

النقاط
 

 هداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعياأل

نوع 
توضيح 
 المعيار

)ي يقىرا
يث ىث 
): 

كفاءة 
 

رة
إدا

 
المواد
ا

2 
خدام مواد ذات التأثير است

 الجيد على البيئة
0   معماري االنسان وصحة بالبيئة ضارة غير مواد استخدام 

1 
 لها وألوان مواد استخدام
 الحراري العزل خاصية

3 

 الحوائط في الحراري العزل خاصية لها مواد استخدام  

 األسقف في الحراري العزل خاصية لها مواد استخدام 

  ــــواناســــتخدام ــــة فــــي الواجهــــات مناســــ أل ــــة المنطق بة لبيئ
 واألرضيات

 تنفيذي

3 
االستفادة من المواد المعاد 

 تدويرها
0  تنفيذي تدويرها معاد مواد استخدام 

4 
التخلص من المواد  إدارة

 المهدرة
0 

 المبنى في المستهلكة المواد من الهدر استخدام إعادة 

 المهدرة المواد لجمع الموقع في مخصصة ماكنأ وضع 

 اريمعم
 بيئي

  ا5 مجموع النقاط

 (: شروط تحقيق معيار كفاءة إدارة المواد .1-5جدول)

 المصدر: الباحث

 كفاءة استخدام المواد

استخدام مواد ذات 

 التأثير الجيد على البيئة

 الهدر استخدام إعادة 
 المستهلكة المواد من
 المبنى في

 مخصصة ماكنأ وضع 
 لجمع الموقع في

 المهدرة المواد

 وألوان مواد استخدام

 العزل خاصية لها
 الحراري

 المواد من االستفادة

 تدويرها المعاد
 من التخلص إدارة

 المهدرة المواد

 معاد مواد استخدام 
 .تدويرها

 لهـــــــا مـــــــواد اســـــــتخدام 
 الحــراري العــزل خاصــية
  .الحوائط في

 لهـــــــا دمـــــــوا اســـــــتخدام 
 الحــراري العــزل خاصــية
 .األسقف في

  مناســبة  ألــواناســتخدام
لبيئـــــــــة المنطقـــــــــة فـــــــــي 

 واألرضيات.الواجهات 

 غيـــــر مـــــواد اســـــتخدام 
 وصــــحة بالبيئــــة ضــــارة
 .نساناإل

 دارة المواد والمعايير الفرعية الخاصة به .(: ملخص معايير كفاءة إ31-5شكل )

 المصدر: الباحث
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اكفا ة إدارة الطاس   5-5-4
ي  اااباجياااباأنا مااااتابسساااق با ااا تافقااا اتاققاااصايال  قاااىناثق  ااا يايأل صااا ر ا يالمل ااااىيابمااا ر اأكااا املقااالا 
اابماثاأهاتا ساىةصاي ىفظاباملقالايثىى اناأ,اكااىا(1115,ا) ز اة ,مكاىنىى ىبايثى قيقبا ي  ولي ا الراي يث

ايثىى اىبايث اةاي  والي (.إىلااىن تاققصايال  قاا-رةق,نيامهى:ا) ىفظباملقلايثىى بايثليبققباثقا ىةا لي ث
يسا مفتايثىى ابا ثا ثاادالايب ففاىاماباةا ,اباي ناىت,اآجمى ا ةير اإىلاا ه اخت قفامثاجمى ا ةير 

يثةي بايحلةير اباي نىسا باجياباىلاإا ثق ر  (,ا222بىب ف اي نىطيام صاي نىطيايحلىر ا يث ىري امايثشكصا)
 ,ااابايجملاااىالباي نىبقاااباي  ضااايباا,(1113)رأفاااق,,ايسااا خليماي يىجلاااىبا يث اااليةصايث مااااقاقباي ياىر اااب

ا(12بىجلل  )
ااا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ايير ايثىى باثقا ىةاي يىرة اماي اقكباملقلايثني ايث ىيل:إ لاأهتايث, صاث ياقيايثكصى  اما ميكثاحتل
 فر تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة:تو  أ(

 يث م  ابابىاةداملاققابااضى  كىس خليماتانقىبابف ىايثىى بايثشا,قب,ا ت ربقنىبايهل ي اماي  ىةا ف ىناي 
 ميكاثايالمل ااىياملقالاات,ىمللاماتاققصايالس مفتاملقلايثىى بايث اققل با يالمل ااىياملقالايثىى اىباي  والي .

ايت: املقلايثني ايآلليتانقىبايثىى ىباي  و

 2111الطاقة حسب المناطق المناخية بالمملكة العربية السعودية عام (: اختالف استهالك33-5شكل )

 م.2131المصدر: الناجم 
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 تقنية الخاليا الشمسية: أوال: 
طى باكمةبىةقاب,ا  الات,ا ياصاجملاىالباملل ال امنماىاث  ثقالايثىى ابايثكمةبىةقاباإىلاا ه احت  صايثىى بايثشا,قب

يغاااىبايثليبققاااب,اأ اف  ااابا تلفظاااباي  اااىة,اماااثاأجاااصاتاققاااصايالمل ااااىياملقااالايثىى ااابايثكمةبىةقااابايث اققل اااباةاثقص
يخنصضاااقاتكقصااابايثكمةباااى ايثنىااااباملاااثااثااا ج  اثاااىرايثضاااىر املقااالايث قظاااب,ا ماااعايث ىااا رايث كناققاااصايآل بىث اااىيلات

 .(1111,ملق )م,2901%امن املىما91إىلاايخلف ىايثشا,قبابن, باتمص

ثا يحايثشا,اقب,اكااىاها اااىاكاىناماثا  اص,احيقا اميكاثاثمايايألساى اي  اىةاسامصاملأ أر  اتةكق مىاملقلاا
%اماثايثكمةباى ا12ت, ىقعايألث يحايثكمة ض ةقباي  ج ي اف داي  ىةات فةامى اىرباايحلى اماأ ىفقىا ق 

اي  ققاقب.ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 تقنية التوربينات الهوائية: ثانيا:
طى اااباكمةبىةقاااباأ اإىلاا هااا اتي ااا احت  اااصاطى ااابايثة اااىح

ي  ااااااااىة,ا  ااااااااسيتاكثاااااااااااصجيااااااااىيا ةكااااااااباه يةقااااااااباييبااااااااإ
باااةيناف ااافايثة اااىحا أىاكابىسااا خليماتانقاااىبا تى  ةهااا

اب اا  ,ايث م  اباكاااىاهاا ايحلااى اماجىميااباي قاااامل االي 
ثايثىى ااىباي  واالي اما تي اا اهاا جايث انقاابامااثاأ اال

اي  ىة.ا
ا
ا

  .(السخان الشمسي3-5صورة )

 http://baqatlibyah.blogspot.comالمصدر: 

 ( استعمال مراوح توليد الطاقة الكهربائية2-5صورة )

 http://baqatlibyah.blogspot.comالمصدر: 
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اتقنية التوربينات الهوائية: -ب
يماطى ااباكمةبىةقااباأ ايجيااىيا ةكااباه يةقااباييتاي  ااىة,ا  ااسيتاكثاااابىساا خلإىلاا هاا اتي اا احت  ااصاطى اابايثة ااىح

تانقاىبا تى  ةهااىاكاف اافايثة ااىحا يبااةينايث م  اباكاااىاهاا ايحلااى اماجىميااباي قااامل االي اب اا  ,ا تي اا اهاا جا
ايث انقبامثاي ليثايثىى ىباي  ولي اماي  ىة.ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
ا
 

ا
ا
ا

 ر ر ا)(ايس ياى امةي حات ثقلايثىى بايثكمةبىةقب

اhttp://baqatlibyah.blogspot.comي ملر:ا
 

 واحتياجاتها الطبيعية في التصميم للتحكم في المناخ الداخلي للمبانيلمجاالت المناخية ا(: 1-5جدول)
 .(2111رأفت, )المصدر: 
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 مدى ترشيد استهالك الطاقة:ب( 

ا يثماااىالبا باقااابايثصةيغاااىبضاااى يباييباااصاي ااااةيبا يث اااة اخليمايحل,ىساااىبايثضااا ةقباث شااا قصاي كىسااا 
نايساا خليمايث ىى ااىباأ ااخىصابااليبصايثصااةي ,اكاااىاملناالا جاا يايألاضااى  يثليبققااباثقا ااىة,احيقاا اتياااصاي 

ماثايسا مفتايثىى اباييبصاغة ايثصنىيدا فىر ايث ة اتي  اأ لاأهتايثىةداث  قلايثكمةبى ا بىث ىيلاتاقصا
صاي نىسااااباثقا ااا اثفسااا صىي امااااثاتااا فةايثىى اااب,ا ماااالىا ضاااىا ااا تايساااا  ف ايث  جقااا ا يثشاااكأيثكمةبىةقاااب,ا ا

 ميكاثاأنا ا فةاايس  ف ام ييايثيت ايحلةير بامايحلصىظاملقلايثىى ابايثليبققابا يحلاى اباماثايثي يماصايخلىرجقاب.
ىباي   هواااب,ا يثااااا ااااسااانقاي نخصضاااباثقىى ااابابااالالاماااثايثقملاااىاماااثايثقا اااىبايثصق رايي مااااتابىسااا خليماأف ا

ا(.1111,ملق )امة .ا23,ا تل ماأك ةامن احي ييلا52بلالامثا20 يباماليراختصضامثاف, با
 

 استخدام العوازل الحرارية: ج(

رجاىبايحلاةير ايثليبققاباناي  ىةاميةضباييةاىاأل يبايثشا ا  ةكبايهل ي ايخلىرجقب,ا يثاابال رهىاتارثةامايإ
ييباااصاي  ااا اإىلاا ايث,اااة عاثااالرجىبايحلاااةير نايسااا خليمايثيااا يز ايحلةير اااباماااثا اااسهنىاتاقاااصايالف ااااىإثقا ااا ,افااا

  ختصقضمى,ا بىث ىيلات فةابن,باملىثقبامايس مفتايثىى باي , خلمب.

   
 

 

 
 
 

 
 
 

 ل المبانيداخإلى  ( تأثير الحوائط المعزولة في خفض انتقال الحرارة32-5شكل )

 post_03.html-world.blogspot.com/2012/03/blog-http://electricityالمصدر: 

 

 ( العالقة بين سماكة الحائط والتخلف الزمني31-5شكل )

 ه(ـ3121المصدر: )الثروة,

 

 بين التأثير الحراري لغرفة من األسمنت وغرفة من الطين ( مقارنة31-5شكل )

 ه(ـ3121المصدر: )الثروة,

 

http://electricity-world.blogspot.com/2012/03/blog-post_03.html
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 مدى مطابقة احتياجات المبنى للبيئة: د(
يىناماثايث ياةضاأل ايبايثشاا ا مل يماصايث ية ابايخلىرجقاباث ياقايايحلاى ابا ه ايالس صىي امثاحتاقيايحلالايأل

 ىل:إ ىامثايالس مفتاي صةيفامايثىى بابى ضىفبايثام

 :الشكل والتوجيه 0-د
يالساا صىي امااثات جقاا اي  اا ابىالاااىجايثىاا يلامااثايثشااةدا اا ايث ااةباث اااصاي ,ااىيىبايثشااة قبا يث ةبقاابا يثاااا
تكااا ناميةضاااباثصااا يباط  قاااباثقشاااا امافااا  ايثمااا ىح,ابقنااااىاتكااا نايث يجماااىبايثشااااىثقبا يجلن بقاااباكيبا

 ااااااااااصاتيةضااااااااااىاثكاقاااااااااااباأ اااااااااايبايثشااااااااااا ,ا ملاااااااااااىي امااااااااااىاتكاااااااااا ناسااااااااااامقباىىثباط ثقاااااااااابابىمل  ىرهاااااااااااىايأل يساااااااااا
 (.1113)يثصخةية,يث ظققص

ا(1111)فوى ,يثاا , ا قمىاي   ا يى ايثشا, ي   اتسثةيام ى ةياماكاقباي ناف,با كصاأكاىا
ا

,ا كثااابىث اسثةاملقالامناىطيا اليثا ةكاباها ي امةغ بابا ا  اي  اىةإماايالس صىي امثات جق اي   ا  لبصا
يثضااااااااااا طاي قىاااااااااااب,اي  ج ااااااااااابا يث,اااااااااااىث ب,ا خت قااااااااااافاهااااااااااا جاي قااااااااااات اباااااااااااىب ف ايرتصاااااااااااى اي  ااااااااااا ا ملةضااااااااااا ا

ا(.1111.)فوى ,  ملاا
ا
ا 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 

(تسثةاملةضاي   املقلامنىاباظصايثة ىح22-2 كص)  

ا.1111,افوى اي ملر:اتن,قيايث ى  
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 التظليل: 0-د
يباايثظااصاملقاالا يجمىتاا امافاا اةىلاتاا فإلفظاابامافاا يبايثشاا ى ايث ااىري ,ا اأ اايبايثشااا اثق إىلاامل ااىناي  اا 
 اايى ايثشا,اا امافاا  ايثمااقف,ا ميكااثايثاا يكتاباا ثاابياااصايحلااىر ,احلاى ااباج,ااتاي  اا امااثاي يثمااقفا

 تي ا اأ ايبايثشاا ا(.ا1111)فواى ,,ابة زيبا كىسةيباملقلا يجمىباي   اث يل لاز ي ىايثظاصاي ىق باب
 كاا نايجلا ا اىري,افيقاالايث,اى ىباملقالامنىااباميقنااباما  ثابا قنااىا كاا نايجلا اباىريي,ا تكاا نامتملوابا قنااىا

ا.ي ياااىر اأنا ضااعاتمااىمقا احلاى ااباي  ااىةافاا  ايثمااقفامااثاأ اايبايثشااا ا يالساا صىي امنمااىامافاا  ايثشاا ى 
ا ميكثاككةابيضاي يىجلىباي ياىر باث  فةايثظف املقلاي  ىةاملقلايثني ايث ىيل:ا(.1110)ي  س  ,

 اايى ايثشا,اا املققمااىارااقصى,ا ت,ااا اضاي يسا خليمابااة زيباملقاالا يجمااىباي  ااىةاتاقااصاماثاتيااةا -
ابىس ا ى اأ يبايثشا ا  ى .

 يس خليمايألفنقبايثليبققباث  فةايثظف املقلافةيغىباييبققبا ملاققبايث  ىي ايحلةير . -

مااثايثشااا اي  ى ااة ,ا بقااياتقااىريباه يةقااباتياااصاكيااىز ااي  ااىةيساا خليماأسااافامتي جااباحلاى اابا -
  ةير اثألساف.

  اأفاقبا رأسقباملقلايث يجمىبايخلىرجقب.يس خليماكىسةيبامش -

ر املاثاشاة  امل اىها ياي  :(معرض كيفر تكني  في النمسـا) ليل الحوائطلعملية تظ مثال معاصر مستدام
 ققصاملثاطة ي:ميةضام ىلا يجمىت ا ايايث ظ

ا.املقلايث يجمىبانق م مىاأل يبايثشا ابىس خليمارصىة اأثأسى املىزثبا ةير ا-2
ا. كثاابص  اكىسةيبايثصةيغىباي ةغ ببايثى قيقباثقصةيغىباضى  ي مكىفقبات فةاإا-1
ايبايثشا ,ا ملك اكثااف  ايثش ى .مكىفقبات ىقبايث يجمىباف  ايثمقفاثقياى بامثاأ إا-3
ا. يثم ىحاتشكقصامجىيلاثق يجمىباف يباي ,ى ا-2
 

 
 

 
 
 

 ( مبنى يجمع بين التغطية والتشكيل لواجهاته حسب االحتياج ألشعة الشمس1-5صورة )

 http://fazza.ae/vb/t364900.html (2132.)المصدر: 

http://fazza.ae/vb/t364900.html
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ط قيقاابا مافصاا ااإضااى  ياف  اابا ااااجياابايألباا امايالمل  ااىراتماااقتاف يااىباي  اا اث ي الفتحــات:  3-د
ييباااااصا باااااىرناإىلاايث  اااااقاحتاااااىفقاملقااااالايثىى ااااابايثليبققاااااباثقا ااااا ,اك هناااااىاي مااااالرايثةةق,ااااا اثنصاااااىكايحلاااااةير 

يالسا مفتاي صاةيفامايثىى اب,ا خت قافااقتايثص ياىبابىة اابااناباي  ا   ك ناتما(.ا1111ملق ,ا)ي   .
 يت:بقىا ميكثاأنات ياياملقلايثني ايآل امنىتماقامىابىب ف اف  ابقظبا منىابام  عاي  

اي نىااب,اكااىات جق ايثص يىبا   اعات جقا اي  ا ا يااىجايث م  ابايثةةق,اقباي ةغ بابام توجيه الفتحات: -أ
طفثاااباملقاالاملنىرااةاجااا باميقنااباماي شااىر ع,ا خت قااافات جقممااىابااىب ف از ي اااىاخت قاافابااىب ف اي 

ىبايجلن بقاااباماي نىطاااابايحلاااىر ا اا تافقماااىاتاققاااصايثص ياااىباملقااالايثظااصا ساااا يفاأ ااايبايثشاااا ,افىث يجماا
 (.1111,ملق )ايث يجمىبايثشة قبا يث ةبقب,ابقناىاتتيييامايث يجمىبايثشاىثقبا يجلن بقب.

 خت قافايثن,اباثقص ياىباماي  اىةاباىب ف ايرجابايحلاةير ايخلىرجقابا مساحة ونسب الفتحـات: -ب
ص ياااىبايثتجىجقاااباثقن يفااا اي يةضاااباأل ااايبايثشاااا ايثماااقصقب,ابىاااةداتظققاااصايثإىلااهلاااى,ا  ضاااىةاي ماااات

 يرجىبايحلةير ايثليبققب.ي   اثقيىفقاملقلاإىلاام  كة اتاقصايب  ايرجىبايحلةير 
نايساا خليمايثكىسااةيبابىة ااابامنصمااقبا م يز ااباثقا اا ا ,ااىمللامابقخقاابايهلاا ي ابقناا ا باانياي  اا ,اممااىاأكاااىا

ارجبايحلةير احل يةطاي   . ,ىمللابىث ىيلامايخنصىضاي
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
ا
ا
ا

 ( استخدام كاسرات الشمس وخلخلة الهواء بين الكاسرات وواجهات المبنى 1-5صورة )

 2133المصدر: الصباغ,

 الل والتهوية الطبيعية في مبنى تعليمي بالهند. ظضفاء الإ( 5-5صورة )

 Morphogenesis,2008المصدر: 



 دور التصميم المعماري في االستدامة البيئية للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

311 
 

هلاا ياتكاا ناو   يااةضاسااى اي  اا ايثيقاا ىاأل اايبايثشااا اي  ى ااة اطاا ي اسااىملىبايثنمااىر األســقف:  4-د
للمبنى ويمكنن  مةياهىمىاث اققصايرجىبايحلةير اأفشىة اإتماقا ا طة ابااميال  قىطىبايثفزمبااالختىكيحلىجبا

 تي:اطات في اآلحتين نذكر بعضا من االأ
يثىى ااابايحلةير ااابايثنىااااباماااثاساااا يفااصيثشاااا اث اقااااأل ااايبت ىقااابايث,اااى ايثيقااا ىاثق,اااافا اااىي املىك,ااابا -

اي , اة .ايثمقىفبملققبامعاايأل يب
ملاصاط ا انيامنصماق نياث,اافاي  ا ,اث يااصاي اليمهىاملااصاي ضاقباملقالايألباةى,ابقنااىامياةايهلا ي ابقنمااىا -

 يىز ا ةير .كف ياصاا

قابا ي نك,اة اثت اىي اكاقابايثظاصاملققماىانيمكىفقابايسا خليمايألساافاي ني,اماعاملاصاأساى ابضاةي يمكىفقبا -
ا بىث ىيلاتاصاتيةضمىاأل يبايثشا .

 والتهوية الطبيعية: ضاءةاستخدام وسائل اإل ه(
طى ااىبااماي  ااىة,األهنااىاتي اا اأ ارفيمااىا يث م  اابايثى قيقااباهلااىاي راهااىمامايخنصااىضايساا مفتايثىى ااباضااى  ي 

%امااثايساا مفتايثىى ااباماي  ااىةاميكااثات فةهااىا41ا–ا22نااقايريسااباماجمااى ايثىى ااباأناقفااالابم واالي ,ا
ملناالاأباا ايال  قىطااىبايث ماااقاقباثق ااف ايخلااىرج احلاا يةطا ف يااىباي  ااىةامامنىااابايثة ااىضاكيبايجلاا ا

 يحلاااىرايثةطاااب,ا)يجلاااا م,ا%امامنىااااباجااال اكيبايجلااا 14ا–ا0يحلاااىرايجلاااى ,ابقنااااىاتااا ي حايثن,ااا بابااانيا

ا:كىث ىيلاايثى قيقباضى   ميكثايس خليماميىجلىبامياىر بام,ىملل اماحتاقيايث م  با ي (.اه2431
ـــة: 0-ه ـــة داخلي اضاااى   ,ااا خلمايثصناااى ايثاااليبق ا ي كشااا  اثفسااا صىي اماااثايث م  ااابا ي  اســـتخدام أفني

  ااا  اي  اااىة,اخلقاااياتقاااىرباه يةقااااباايثى قيقااابامافصااا ايث  اااق,اكااااىاميكاااثايسااا خليماأفنقااابام يااالي اييباااص
ثقنشاىيفايالج ااىمل اماي ناىطيايحلاىر ,ا ارثةاملقالاارةق,ا اثقصةيغىبايثليبققب,ا يثصنى امل ىر املثا ا  ا فاةي 

ثاقفاا ملققااي ىقابثلرجىبايحلةير ا قا ا ا يايألساى اايثى قيقبا منظتاضى  بى يحلىثبايثص,ق ث جقب,ا  ,ا ا
يرجااىبامظ  ااباتاة  ااىاملااثاا2ا–ا1 ااتناباا اطاا ي ايثققااص,اف اااصايرجاابا ةيرتاا امااثايا ي خرابى  اايى ايثقققاا ايث ااى

باأنايثصناااى ايثاااليبق ا اقاااصاماااثايرجاااىبايحلاااةير ايثليبققااالريساااىبايثث  اااقاأ ا(1111)فواااى ,يهلااا ي ايخلىرج .
 (1111)فوى ,ي نظ مىباماكصى  ايثىى بايثليبققب.اى لإثقا ىةا بىث ىيلافإهنىاتي  ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

  

فنية الداخلية لتهوية الفراغات الداخلية واالضاءة( استخدام األ31-5شكل )  

 (3111المصدر: )الوكيل وسراج,
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 استخدام مالقف وأبراج تهوية: 0-هاا

بةينايث م  ب,ا ه املىي امىات, خلمامايث   لا يث قىقافاثالرجىباأتاملل اأمنىيفا يس خليمىبا ف فا اهنى
م ضاااايبا ىاتقاااااايالساااا خليمىبابىااااةدا أمنااااىيفا  قصااااب,ا يحلااااةير اييبااااصاي  ااااىة,ا ثااااالاتيااااليبا اااالميىا  اااال

ا.(32بىث صمقصامايث ليةصايث صمقققباجل  ا)
 :ضاءةالتحكم في استخدام الفتحات للتهوية واإل  3-ه
 بالنسبة للتهوية الطبيعية: 0-3-ه

ثقاا يكتاماملاققاابايث م  اابايثى قيقااباثقصةيغااىبايثليبققااباثقا ااىةاجياابايساا خليمايثص يااىباي نىساا باث ت االامااثا
.ا(1111فوااى ,)غف مااى.إف اف,ابايثص يااىبا م يضاايمى,ا ملالما ةكابايهلاا ي ,ا خت قاافاساةملبايهلاا ي ابااىب 

يير ايثىى ااباحيقاا اكقاااىا فةفااىاإر ايثليبققااباثقا ااىةا رفااعاكصااى  ا هاا ات,ااىمللابىث ااىيلامابصااضايرجااىبايحلااةي
ايث م  باي نىس باكقاىا ققنىامثايس خليمايثىى بايثكمةبىةقب.

يهلا ي ا  ي  ايث ضعايألم صاث ضعايثص يىباماي  ىةا ييبصايث ة ,املنلمىاتك ناف يبايثنىف  املنالايبا  ا
أر ةا بىرتصى امنخصض,ا ف يبايثنىف  اخلة نايهل ي اأكا ا مةتصياب,اثنيماصابىث اىيلاملقالاساةملباها ي اجقال ا

ناإ اا كيباضاا طاماانخصضا مافصاا ايث  ااقاملقاالا ةكااباهاا ي اأكاا ام,ااى باممكناابامايثصةيغااىبايثليبققااب.
خلاىرج اخت قافا ضاعايثص ياىبايهل ي ايازي  بيب ف ام يضعايثص يىبا ي الاملقلات جق اي   ,ا بىب ف ا

ايثصةيغاااااااىب.ا  اااااااب ميكاااااااثا ضااااااايمىاماىبقااااااابا ,اااااااىرايهلااااااا ي اثفسااااااا  ف ايألكااااااا امافا,ماي ,اااااااى طايألفاقااااااابا
نظ مىبامايث يكتاحيةكبا ت,اخنيايهلا ي ايثليبققاباماثاي كاىاميكثايالس صىي امثابيضا,ها(2414)يث ة  ,

اصايث ماقاقبا.بىث ليةايثة ىحا يثشا اماي نىطيايث ىري اي  ضيب
ا
 

( دراسات سابقة في تأثير الفناء الداخلي على تقليل درجات الحرارة الداخلية.31-5شكل )  

 (2112المصدر: )فجال,
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 الطبيعية: ضاءةبالنسبة لإل 0-3-ه

ماي  ااااىةا   يضااااعاا ااااكى ا  قصاااابس ت ز يمااااىاملقاااالايثصةيغااااىباباضااااى   ميكااااثايساااا خليمايثص يااااىباث اااا فةاي 
نايس ياىهلىابف اف  ايثنماىرابالالاماثاأباتاقصامثايس مفتايثىى ب,احيق ايثى قيقاضى  ناي أملل ل ,اكاىا

ماعامةيملاى ايبا  اأ ايبايثشاا اا ,اىمللاماتاققاصايحلااصاملقالايثىى ابايثكمةبىةقاباضاى  يثكمةبىةقباثإليثىى با
بايثص يااىبايثك ااة اكاااىا االيثابة ااياماي نااىطيايحلااىر ,اكاااىاميكااثايساا خليماكىسااةيبايثشااا ا يىجلااإي نا

ا. رياككةهى
يثتجىناي , خلما فظىف ا ,ا إمكىفقاباطىرايثن يف ا ف  اإضى  ايثى قيقب,ا كصا  رب امايالمل  ىراث ماقتاي 
اضاى   ث مااقتاي ايحلىر ايجلىفابا يحلاىر ايثةط اب.ارجقبايخلىربابى نىطيايثميةي  ب ج ياكىسةيبايثشا ايخلى

اف ملنيامهى:إىلاايثى قيقبامل ايثص يىباميكثاتا,قامى
 فتحات الحوائط الجانبية: 3-3-ه

ن  ر اابا اا تاي  ,ااىدىا ياالييبا  قصااباكيااايايث ةفااب,امايث ماااقتاملااثاطة اايابىاا يفاكاضااى  ج اصات ضااق اي 
يفيكىسااىبايألسااى ايثليبققااباثقصااةي ا هاا اا االل يثىاا  ا يالرتصااى ,ا م ضااعاف ياابايثنىفاا  ا يرتصىملمااى,امااعاحت

ماااىاحتل ااالاإضااى  ايثى قيقاااباييباااصايثصةيغااىبايألسااافا يحلااا يةطا يألرضاااقىب.ا  ي اا اي ىقااا باماتمااااقتاي 
كياملقااتاميىمااصاإمااىاحتل االاأبيااىيايثصااةي ايثااليبق اإيااىيايث ااة ا م,ااى بايثن يفاا ,ا اكياملقاااقاأبإميىمااصايثضاا  ا

 ميكاااثايالسااا صىي اماااثاي يىماااصايحلىسااا بقباا,ايثليبققاااباي ىقااا بامايث ةفاااباضاااى  يثضااا  ايثى قيااا ا م,ااا  ىاي 
اها(.2410) ,ث,ايثى قيقباييبصايثصةيغىب.اضى  ثياققبا ,ىباي 

 أشعة الشمس في الدفء شتاء والتهوية صيفا )التسخين والتبريد( الفكار المعمارية لالستفادة منأحد ا( 31-5شكل)
 .م2111سلقيني,تنسيق الباحث, المصدر: 

 :في الشتاء 
التسخين الشمسي في  -3

 الشتاء.

تدفق الدفء نحو  -2

 األعلى وللفراغات.

المرور على غالف -1

المبنى من األسفل في 

 حركة ديناميكية.

عودة الهواء ليسخن  -1

 مجددا.

 فتحة لدخول الدفء. -5

 :في الصيف 
فتحة لدخول وتبريد  -1

 الهواء ليتحرك في الفراغ.
فتحة خروج الهواء  -1

 لتؤمن ديناميكية مستمرة.



 دور التصميم المعماري في االستدامة البيئية للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

353 
 

 
ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سقف:فتحات األ 4-3-ه

مكىفقاااابافصىكهااااىاإإضااااى  اط قيقاااابامايحلاااا يةطاب,اااا باملاااالمامابيااااضايث ماااااقاىباي ياىر ااااباالاميكااااثاحتاقاااايا
ط قيقاااباكى ماااىفعا ي ,ااا  يملىبااإضاااى  ملاقااااى,ا بىث اااىيلا  ىقااابا ضاااعاف ياااىباملق  ااابامايألساااافاث ااا فةا

ث,ااااافاكيبايثاااا نا يثمااااىالبايثك ااااة ,ا ميكااااثايساااا خليمايألسااااافايجلاىث فقااااب,ا سااااافاأساااانىناي نشااااىرا ي
اها(.2410) ,ث,ايثم ة.
 استخدام مصدات الرياح للتحكم في اتجاه الهواء:و( 
يثصىةاال امااثاممااليبايثة ااىحا ت جقممااىاتي اا اأمااةياهىمااىا ىفظااباي  اا املقاالايثىى ااباي ةغ باابا يثليبققاابافصاا اانإ

مااليبابىساا خليماملنىرااةايثشاا ى ا صضااصاتاققااصا اال ا سااةملبايهلاا ي ايث يرااقباثقا اا ,ا بىث ااىيلاميكااثاملاااصام
تى ابايثصةراباثقما ي اباى ة راإهلا ي ,ابقنااىامافماصايثماقفا صضاصا يحلا يةطا ناعاأ اتاققاصاياكىأل وىر  قصباا

ناي ,ااىفباباانياتقااااأكاااىااا,املقالاي  اا اث اا فةايهلاا ي ا يثىى ااب,ا ميكااثاملاااصاكثااااب  جقاا املنىرااةا ,ااىرايهلاا ي 
,ا ئ قافاها يايث اسثةاباىب ف ابيالاا ارثةاملقالا ةكابا ساةملبايهلا ي  ا ا يحل يةطا بانياي اكىأل وىريثينىرةاا

ا(.1114)فوى ,يحلىجتاملثاي   .

(كنتورات معامل الضوء الطبيعي لفتحات 31-5شكل)

 في جدارين متجاورين

 هـ(.3121المصدر: )حسن,

 على الفراغات الداخلية (أثر تصميم النوافذ على معامل الضوء الطبيعي21-5شكل)

 هـ(.3121المصدر: )حسن,
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 تية اممليبايثة ىحابىثي يةيايثااحتا اي  ا اماثاتاسثةاه ا بايثة اىحاي  وقاب,ا ميكاثا ماةهىابى ماليبا
اجقماااىا ضااايق,أيثاااااماااثا,ا  ااالات,ااا ياصاث ياااايايجلااااى ا يث ظقصااابا(2996ي  ,ايتايثيثى قيقااابا يثمااانىملقب,)

ا   تات ز عاه جاي مليبابم ر امفةاباثقا  عايجل ةيماثقانىاب.
 
 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 دارة الطاقة والمعايير الفرعية الخاصة به .(: ملخص معايير كفاءة إ23-5شكل )

 المصدر: الباحث
 

 كفاءة إدارة الطاقة

توفر تقنيات الطاقة البديلة 

 والمتجددة

العوازل  استخدام

 الحرارية

استخدام وسائل التهوية 

 عيةضاءة الطبيواإل

مدى مطابقة احتياجات 

 المبنى للبيئة

مدى ترشيد استهالك 

 الطاقة

  اسننننننتخدام تقنيننننننة

الخاليننا الشمسنننية 

فنننننننننني عمليننننننننننة 

  .التسخين

  اسننننننتخدام تقنيننننننة

الخاليننا الشمسنننية 

فنني تولينند الطاقننة 

 .الكهربائية

  اسننننننتخدام تقنيننننننة

المراوح الهوائينة 

لتولينننننند الطاقننننننة 

 .الكهربائية

 حساســـــات اســـــتخدام 
 لفراغـــاتا فـــي ضـــوئية
 .والخارجية الداخلية

 المبنـــى لجســم ليــلظت 
 .األسقف جهة من

 ليـــــــــــــــلظوت حمايـــــــــــــــة 
   .الخارجية لألسطح

 ليـــــــــــــــلظوت حمايـــــــــــــــة 
 .للفتحات

 عـــــــــــوازل اســـــــــــتخدام 
 .الحوائط في حرارية

 عـــــــــــوازل اســـــــــــتخدام 
 .األسقف في حرارية

 عـــــــــــوازل اســـــــــــتخدام 
النوافـــــذ  فـــــي حراريـــــة

 والفتحات.

  مراعــــــــــــــاة الشــــــــــــــكل
ــــــه ــــــات  والتوجي لمتطلب

 لبيئة ا

 ـــــوفير  علـــــى اللالظـــــ ت
 الواجهات بالكاسـرات

 أوالبروزات الشمسية

 ـــــوفير ال الل علـــــى ظـــــت
األســـــقف باألســـــاليب 

 .المختلفة

 استخدام أفنية داخليـة 
ــــــــــــــــة  لتــــــــــــــــوفير التهوي

 .اءةضواإل

  غـــــــــــالف اســـــــــــتخدام
 .أخضر

  بــراج تهويــة أاســتخدام
 .ومالقف

 استخدام أفنية داخلية 

  اســــــــــتخدام مالقــــــــــف
 .براج تهويةأو 

 حـــــــــــدى إ اســـــــــــتخدام
ــــــــتحكم ات منظومــــــــ ال

بحركــــــــــــة وتســــــــــــخين 
 .الهواء

 ــــوفير اإلضــــاءة عــــن   ت
 فتحــــــــــــــــات طريــــــــــــــــق
 .الحوائط

 ـــــوفير ن عـــــاإلضـــــاءة  ت
فتحــــــات فــــــي  طريــــــق
 .األسقف

  تــوفير التهويــة الطبيعيــة
 عن طريق الفتحات.

  اســـــــتخدام مصـــــــدات
للـــــتحكم فــــــي اتجــــــاه 

 .حركة الهواء
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 :دارة الطاقةشروط معيار كفاءة إنقاط تحقيق ز( 
المعيار
  

 م
 المعايير الفرعية لبرنامج 
 تقييم االستدامة في التصميم 

النقاط
 

 ار الفرعيهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعياأل

نوع 
توضيح 
 المعيار

)ي يقىرا
يثةيبع
): 

كفاءة ادارة الطاقة
ا

2 
توفر تقنيات الطاقة البديلة 

 والمتجددة
3  

 التسخين عملية في الشمسية الخاليا تقنية استخدام  

 الكهربائية الطاقة توليد في الشمسية الخاليا تقنية استخدام 

 الكهربائية ةالطاق لتوليد الهوائية المراوح تقنية استخدام 

تنفيذي  
 كهربائي

 4 مدى ترشيد استهالك الطاقة 1

 والخارجية الداخلية الفراغات في ضوئية حساسات استخدام 

 األسقف جهة من المبنى لجسم ليلظت 

 الخارجية لألسطح ليلظوت حماية   

 للفتحات ليلظوت حماية 

تنفيذي  
كهربائي 
 معماري

 3 استخدام العوازل الحرارية 3

 الحوائط في حرارية عوازل استخدام 

 األسقف في حرارية عوازل استخدام 

 النوافذ والفتحات في حرارية عوازل استخدام 

 تنفيذي

4 
مدى مطابقة احتياجات 

 المبنى للبيئة
6 

 لمتطلبات البيئة  مراعاة الشكل والتوجيه 

 ـــــوفير ـــــى اللظـــــال ت  أو الشمســـــية الواجهـــــات بالكاســـــرات عل
 البروزات

 ألسقف باألساليب المختلفةالل على اظتوفير ال 

 اءةضلتوفير التهوية واإل استخدام أفنية داخلية 

  غالف أخضراستخدام 

  براج تهوية ومالقفأاستخدام 

 معماري
 تنفيذي
 بيئي

2 
استخدام وسائل التهوية 

 الطبيعية ضاءةواإل
7 

 استخدام أفنية داخلية 

  براج تهويةأاستخدام مالقف و 

  بحركة وتسخين الهواءالتحكم ات منظومحدى إاستخدام 

 الحوائط فتحات عن طريق ضاءةاإل توفير 

 األسقففتحات في  ن طريقع ضاءةاإل توفير 

 توفير التهوية الطبيعية عن طريق الفتحات 

 استخدام مصدات للتحكم في اتجاه حركة الهواء 

 معماري
 بيئي

  ا13 مجموع النقاط

 دارة الطاقة.(: شروط تحقيق معيار كفاءة إ1-5ل)جدو

 ر: الباحثالمصد
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 كفا ة البيئ  الصحي  الداخلي   5-5-5
ظاااابايثليبققااااباملىثقاااابايجلاااا ي ا يجلقاااال اماي  ااااىةاملااااايايثةي اااابايثنص,ااااقباثقا,اااا خلمني,ا مينااااعايف شااااىراتاااا فةايث ق

ىلاحت,اانياإكثايثياااصا يث يقااقتا ,ااىمللاإضااىفًبامااةيضا  اقااصامااثاتكااىثقفايثياافنا,كاااىاأناحتاقامااىاماأمااىايأل
ىباأ ايث,اقب,ا  الامتاحتل الاماىابى جياإيث قظبايثليبققاباملقالاي ,ا خلمنيايأليي ا ي ف ىجقب,ا بىث ىيلاتيك ا

,ا رط بااباف,اا قبا15 اا11باانيايرجاابا ااةير ا(,ا1111)فوى ,منىااابايثةي اابايحلةير ااباي  قاالامايريسااباسااىباب
ا%,ا  لات, خلمابة ىبايثةي باماأ امنىاباميق مبايحلةير ا يثةط بب.55-20إىلاا%ا ج ل61-31مثا
ا
 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
ا
ا

 ( خريطة الراحة لفيكتور أولجاي22-5شكل )

 2112المصدر: فجال,

 

 ( منحنى المناخ الحيوي والتحكم المناخي ونسبة الرطوبة للمناطق الخارجية عن منطقة الراحة21-5شكل )

 2112المصدر: فجال,
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 ينها:ر التهوية المتجددة ومدى تحسيتوف ( أ
ملااى ايثليبققاب,ا  ا تاكثاااثباأ ايف يىثىبا ر ية اكة مابا الاتن وماىايألث ول لايهل ي ايثليبق اثقا  ,ا  زي

(,املثاطةداف  باي  اىةا يث ساىةصا3-2ب  فةابقظباف  بام كىمقب,ا  لامتاملاصات ضقيىبامايجلت ايث,ىبي)
ملاثااباصاي  اىةييا(2996)يثياتي  ,,اتق ثايهل ي باكاىاميكثايس خليماطةدا يىجلاا,امايالس خليماي اكنب
ا:طة يا
ا ,باأ  ىبايث,نب.ا ببيس ياى ا سىةصايث يكتا ,  ىايث م  باي ةغ -
 يس ياى اأجمت ايثكشفايثااتياصاملقلاتناقبايهل ي اكيباكصى  املىثقب. -

 ةاب.ةامامةي  بايثىةداي , ياقباماتسمنيايث م  بايثى قيقبا يثمنىملقباي فظملىي ايثنإ -

  ضعابىباثقمقىفبايثل ر ب. -

 يس ياى ايجمت اررلا ,  ىبايث ق ث. -

ا
 والمناظر الطبيعية الخارجية: ضاءةاالستفادة من اإل  ( ب

 كثااب ماقتاف يىبامىقباملقلايثصةيغىبايخلىرجقبا حتاقيايث  يرصابنيايثصةيغاىبايخلىرجقابا يثليبققاب,ا اىا
 اكيباي ,اااى بايألكااا ا نايثنىفاااأماااى ابىثى قياااب.اكااااىا ,اااىبابىالتأثاااةاملقااالام,ااا خلم اي  ااا ا ي ماااثاهلاااىا

اي نىظةايثى قيقب.اإىلااملايايثصةيغىبايثليبققب,ا مافص ايث  قات,ا ابىالتمى إىلاات,ا ابلب  ايثض  
ا

 تحقيق الخصوصية:ن(ا
ا ه اماىا ,اىمللاماتق قابايال  قىجاىبايثنص,اقبا يالج اىملقاباثإلف,اىناييباصافةيغاىباي  ا ,افقواباأناملااي

,افكقاااىاكااىنايث ماااقتاملاااياكثااااكقاااىاكااىناملف ااباا ,ااىبابىألثصاابا تا  اابايثيف ااىبيثىاسفقناابا ي اي  اا 
ا,ا مثايثناىيفايثااجيبامةيملىفىامايث ماقت:(1111)ه ب,ف,ىناملف با   ب,تصىملصاي   امعاي 

هاااا ي  متاا ااااةيكمتاماحتل اااالإ اا,ااملااااثايثشخمااااقبتاااا فةا تق قااااباي  قىجااااىباي ,اااا خلمنيايثااااااتياااا  -
ا م ىق ىفتامايث ماقت.

  يث م  با رفعارضىاي , خلمني.اضى  ت فةاي  -
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 تحقيق االنتاجية والراحة الحرارية للمستخدمين:د( 
ف ىجقبا يثةي بايثنص,قبايثليبققباثقا, خلمنياجيبايت ى ابيضامثايجل يفبايهلىمب,اثةفاعايثكصاى  اث ياقياي 

ا:(2996)يثيتي  ثقا, خلمني.
ا,  ىاج ي ايهل ي ايثليبق .رفعام -
 ملاققبايث يكتامايرجبايحلةير ايثليبققب. -

 ث ينا م ييايثل ك را ىا  نىسبامعايالس ياى اي ىق ب.يب قىراف  ايأل -

  ةي اي , اةاملقلات فةايثنظىفبامامجقعابلمىباي   امثاي ريباي قىجا ت فةاي خىزن.ي  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر ضارة بالصحة العامة:استخدام تشطيبات ومواد غيه( 
يس خليمام ييابنى ابىثقبامثاي ق ثىبا يالف يىثاىبايخلىاة ,ا اىاماكثاااي  ايىملىبايثضاىر ايثااا الا -

ابسثاىثاالا يسا  ليهلىمثام يياكقاقىةقاباماي  اىةاابتملرامنمى,ا انبايس خليماأف ي ايألثىثاي مني
ملقالا امىييباملى قاباخلق هاىامااثاايياحت ا  ثاىراضاىر ,ا بيااضاي ا اآتن يا امنا اأ اا ضاةابىثمايبا ال

اضةير.يأل
 

ا

 ( بعض العوامل المؤثرة على البيئة الصحية الداخلية للمباني21-5شكل)
 .(3111العزاوي,و) تنسيق الباحث, المصدر:
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 الحماية من الضوضاء والتلوث: و( 

 كثااااااب ضااااعايحلاى اااابايثكىمقااااباثقا اااا امااااثايثض ضااااى ايخلىرجقاااابا يثليبققااااب,اكاةيملااااى اانااااباي نااااىطياكيبا
ي   ااع,ااإىلايثض ضاى ايثيىثقااباملناالايب قااىراي   ااع,اأ ا ضااعابياضاي يىجلااىباحلواابا تاققااصايف اااى ايثض ضااى 

ي   .ام صايس خليمايثيات ايثن اىيت,ا ميكاثاملااصاي  قىطاىباييبققابا ناعايثض ضاى ايثما تقبام اصاما يياإىلااأ 
امىرباثقم ب.

  
 
 

 كفاءة إدارة المياه

دارة إكفاءة 

 المواد

 كفاءة التصميم

 استدامة الموقع

كفاءة إدارة 

 الطاقة

 
 

 

 

 

 االستدامة 

 البيئية

 
 

 

 

 كفاءة 

البيئة الصحية  

الداخلية 

 للمستخدمين

 تحسين تأثير

 ة الداخلية  وتأثيرها على االستدامة البيئية.( المعايير المقترحة وتحسينها على البيئ25-5شكل)
 المصدر: الباحث
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 :للمستخدمين الداخلية الصحية البيئة كفاءةنقاط تحقيق شروط معيار  ز( 

 

 

المعيار
  

 م
 المعايير الفرعية لبرنامج 
 تقييم االستدامة في التصميم 

النقاط
 

 هداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعياأل

نوع 
توضيح 
 المعيار

(
س(
المعيار الخام

: 
كفاءة البيئة الصحية الداخلية للمستخدمين
ا

2 
 ومدى المتجددة التهوية توفر

 تحسينها
5  

 داخلية فنيةأ استخدام 

 ومالقف تهوية براجأ استخدام 

 الفتحات طريق عن التهوية توفير 

 بمستوى التحكم ذات المالئمة فيالتكي أجهزة استعمال 
 السنة فترة طوال المرغوبة الهواء

 وعملية الهواء تلوث مسببات رصد أجهزة استعمال 
 التنقية

تنفيذي  
 كهربائي

1 
 ضاءةاإل من االستفادة
 الخارجية الطبيعية والمناظر

0 

 خضراء ومسطحات داخلية فنيةأ استخدام 

 ـــوف  الرؤيـــة لتحقيـــق فراغـــاتال داخـــل مالئمـــة فتحـــات ريت
 البصرية

تنفيذي  
كهربائي 
 معماري

 0 الخصوصية تحقيق 3

 والخاصة العامة األماكن بين الفصل 

 فـــــي والنســـــاء الرجـــــال منـــــاطق بـــــين الخصوصـــــية تحقيـــــق 
 التصميم

 تنفيذي

4 
 والراحة نتاجيةاإل تحقيق
 للمستخدمين الحرارية

3 

 ألفنيةا أو الفتحات طريق عن بالطبيعة االتصال تحقيق   

 مــــع يتناســــب بمــــا الــــديكور ومــــواد األلــــوان نــــوع اختيــــار 
 المالئمة الوظيفة

 الميــاه دورات فــرا  عــن والعمــل المعيشــة فراغــات فصــل 
 الروائح من للتخلص تهويةال وتحقيق هوخالف

 معماري
 تنفيذي
 بيئي

2 
 ومواد تشطيبات استخدام
 العامة بالصحة ضارة غير

0 

 شعاع أثاث قليل اإل استخدام 

 عــــــالي فــــــي الشــــــعاع اإل تجنــــــب اســــــتخدام المــــــواد ذات
 الحوائط واألسقف واألرضيات

 معماري
 بيئي

ا6
 الضوضاء من الحماية

 والتلوث
3 

 اختيـــــار عنـــــد العاليـــــة الضوضـــــاء ذات منـــــاطقال تجنـــــب 
   الموقع

 الضوضاء لتخفيف بيئية معالجات  استخدام   

 الفراغي التصميم وتنظيم للضوضاء ماصة مواد استخدام 

 

  ا25 مجموع النقاط

 (: شروط تحقيق معيار كفاءة البيئة الصحية الداخلية للمستخدمين .31-5جدول)

 المصدر: الباحث
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 دارة الطاقة والمعايير الفرعية الخاصة به .كفاءة إ(: ملخص معايير 21-5شكل )

 المصدر: الباحث
 

 الداخلية للمستخدمين كفاءة البيئة الصحية

 المتجددة التهوية توفر

 تحسينها ومدى

نتاجية والراحة تحقيق اإل الخصوصية تحقيق

 الحرارية للمستخدمين

 ومواد تشطيبات استخدام

 العامة بالصحة ضارة غير

 والمناظر اإلضاءة من االستفادة

 الخارجية الطبيعية

 فنيــــةأ اســــتخدام 
 .داخلية

 بـــراجأ اســـتخدام 
 ومالقف تهوية

 ــــــــــة  عــــــــــن التهوي
 .الفتحات طريق

 أجهـزة اسـتعمال 
 فيــــــــــــــــــــــــــــالتكي

  المالئمة

 أجهـزة اسـتعمال 
 مســببات  رصــد
ـــــــوث  الهـــــــواء تل
 .التنقية وعملية

 ـــةأ اســـتخدام  فني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  داخلي
 ومســــــــــــــــطحات

 .خضراء

 فتحـــــات ريتـــــوف 
 داخـــــل مالئمـــــة

 الفراغـــــــــــــــــــــــــات
ــــق ــــة لتحقي  الرؤي
 .البصرية

 بــــــــــين الفصــــــــــل 
 العامــــة األمــــاكن
 .والخاصة

 تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 بـين وصيةالخص
 الرجــــال منــــاطق
ـــــــــي والنســـــــــاء  ف
 .التصميم

 االتصال تحقيق 
 عــــــــن بالطبيعـــــــة
 الفتحــات طريــق
  .األفنية أو

 ــــــــــوع اختيــــــــــار  ن
ـــــوان  ومـــــواد األل
 بمــــــــا الــــــــديكور
 مـــــــــع يتناســـــــــب

 الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــــة
 .المالئمة

 فراغــــات فصــــل 
 المعيشـــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــاه دوراتو   المي
 .هوخالف

 ثــاث أ اســتخدام
 قليل االشعاع. 

  تجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
اســــــــــــــــــــــــــتخدام 
المـــــــــــــــواد ذات 

عــالي الشــعاع اإل
فـــــــي الحـــــــوائط 
واألســــــــــــــــــــــــقف 
 واألرضيات.

 الضوضاء من الحماية

 والتلوث

 منـــــاطق تجنـــــب 
 الضوضـــاء ذات

 عنــــــــــد العاليــــــــــة
   .الموقع اختيار

 اســــــــــــــــــــــــــتخدام  
 بيئيـــة معالجـــات

ــــــــــــــــــــــــــــف  لتخفي
   .الضوضاء

 مـــواد اســـتخدام 
 ماصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 للضوضــــــــــــــــــــــــاء
 وتنظــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
 التصــــــــــــــــــــــــــــميم

 .الفراغي
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 كفا ة الاصيي   5-5-6
 عملية االبتكار واالبداع في التصميم: ( أ

ثناااى املاققاااباأقتاي  اااىة,ا هااا ايث صكاااةايثشاااىمصا هااا اتي ااا املاققااابامةيملاااى اتكىماااصاكاااصايالمل  اااىريباماتمااااا
ب كااىراأفكااىرام  كاااة اعايملاااىر ام,اا ليمباكيباتاااسثةايجيااىياملقاالايث قظااب,امااإىلاايث ماااقت,امااثاأجااصايث راا  

ثنااى اي ر ا قااى اي  اا ,ا يثااااأ يااايايثكصااى  اماتماااقتاي  ااىة,ا,اا ياهلااىايث نصقاا ,ا ملر سااباث  جل اال ا االملا
ابةىاماي   .ميكثايس خليممىاث قيباكىفباي  قىجىباي   اي نايث سثةاملقلايثينىرةايألسىسقبايأل

ا
 توافق المبنى مع الثقافة المحلية: ( ب

ا م تابىرت ىيفاي   ابىجمل ايىبايث قظقابا يث اىفاىباي ققاب,ا  ااقتاكينماةامماتاماتمااقتاي  اىة,ا الاه ياي  لأ
باااف ابى ياااى ةايألسىساااقباملااااصايثينىراااةايث يثقااابا ي ققاااباباااصا ااا تاتى  ةهاااىابىاااةدام  كاااة ,اي ناي  ا امااالابااا

ا, خلمنيابىالف اى .يك املقلا ي رايجمل ايىبا ي ن ملىى اي   ايهل  باي ققب,اممىا 
ا

 :التصميم كفاءةنقاط تحقيق شروط معيار   ( ج

 
 
 
 
 

المعيار 
 

 م

المعايير الفرعية 

 لبرنامج 

تقييم االستدامة في 

 التصميم 

ط
النقا

 

 هداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعياأل

نوع 

توضيح 

 المعيار

)ي يقىرايخلىم (
: 

كفاءة التصميم
ا

 تكامل العملية التصميمية 2
 

4  

 السابقة المعايير من فأعلى نقطة 30 تحقيق  

 السابقة المعايير من قطةن 40 تحقيق   

 السابقة المعايير من نقطة 50 تحقيق   

 التصميم في مبتكرة أفكار ابتكار   

تنفيذي  
 كهربائي

1 
 الثقافة مع المبنى توافق

 المحلية
0  تحقيق الهوية المحلية 

تنفيذي  
كهربائي 
 معماري

  ا2 اطمجموع النق

 يم .(: شروط تحقيق معيار كفاءة التصم33-5جدول)

 المصدر: الباحث
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المحلية الثقافة مع المبنى توافق  

 المحلية الهوية تحقيق 

 كفاءة التصميم

التصميمية العملية تكامل  

  نقطة فأعلى من  11تحقيق

 .المعايير السابقة

  نقطة من المعايير  11تحقيق

 .السابقة

  نقطة من المعايير  51تحقيق

  .السابقة

  ابتكنننننار أفكنننننار مبتكنننننرة فننننني

 .التصميم

 رعية الخاصة به .(: ملخص معايير كفاءة التصمي والمعايير الف21-5شكل )

 المصدر: الباحث
 

كفا ة اساخدام 
 املواد

سادام  ا
 املوسع

كفا ة إدارة 
 املياه

كفا ة 
 الاصيي 

كفا ة البيئ  
 الداخلي 

دارة كفا ة إ
 الطاس 

معايري الاصيي  
السادام  يف ا

 البيئي 

 االستدامة البيئية.للتصميم في ايير المقترحة ( المع21-5شكل)
 المصدر: الباحث
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 مناذج تطبيق املقيا   5-6
بتوزيتم الن تاط علت  المعتاييا الفاعيت  بحاصتل ن طت   آلي  احتستاب الن تاط  لكتل معيتاا  ل ا ت  تحايا

الشتاوط تكتتون ن بعتت   يتق المعيتتاا الفاعت   وبالتتتال  فتإواحتا  لكتتل شتاط متتن الشتاوط المحتتاا  لتح
لها أهميت  كبتاى متن ناحيت  تح ي هتا  فحتت  ال يكتون هنتاك ظلت  علت  بعت  الشتاوط فت  محصتلتها 

تكتااا الشتاوط علت  أكاتا متن ن طت   وذلتك ب عل  ن طت  واحتا  ف تط  ف تا اوعت  ذلتك بتح يتق بعت 
  فتت  الشتتاط فتت  أكاتتا متتن معيتتاا متتن المعتتاييا الفاعيتت   فمتتاال لتتو أتيتت  لشتتاط استتتياا  أفنيتت  اايليتت

 استتياا ن هتذا الشتاط تكتاا فت  كتل متن معيتاا )إ(  فتللبيئت  المبنت  احتيايتا  مطاب   ماىمعياا )
(  وفتتت  تحستتينها ومتتتاى المتيتتاا  التهويتتت  تتتوفا(  وفتتت  معيتتاا )الطبيعيتت  ضتتتاء واق التهويتت  وستتائل
 الضوضتاء متن الحمايت (  وفت  معيتاا )اليااييت  الطبيعيت  والمنتاظا ضتاء اق متن االستفاا معياا )
ن تاط تحصتيلي   فماتل هتذه الشتاوط اتا تكتاا  فت   فأصب  عاا الن اط لهذا الشاط يم (. والتلوث

فتتتت  أهميتهتتتتا  متتتتم م اانتهتتتتا بتتتتبع  الشتتتتاوط الميتلفتتتت   ابعتتتت  المعتتتتاييا الميتلفتتتت   فكونتتتت  ايتالفتتتت
 األياى.

 
 :ةر مراحل تطبيق برنامج تقييم االستدامة على التصميمات المعمارية للمباني المعاص ( أ

  المتتاوا لتطبيتتق ت يتتي  االستتتاام  علتت  التصتتميما  المعماايتت  للمبتتان  المعاصتتا   يتطلتتب متتن الم تتي  
حتتاا فيهتتا العناصتتا المتواف تت  لتح يتتق الشتتاوط  واستتتيال  االاتت  مااحتتل متتابعتت  بالتاتيتتب  ي علتت 

لمعمتاام للمبنت  الن اط وتحليل النتائق  وا  بعا ذلك تحايا مستوى التصنيف المتوافق مم التصمي  ا
 : كالتال   وه  تعتبا مليص

تعبئ  النمتاذ  الياصت  بت يتي  مستتوى االستتاام  علت  التصتمي  المعمتاام فت   أوال: المرحلة األولى:
شاط من شاوط تح يق المعاييا الفاعي   مم ذكا  لالمبان  المعاصا   ووضم الن اط التحصيلي  لك

 لتلك الشاوط. المح    الصوا وأالوصف والتحليل  والوصف بالاس  
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  ن بموام الم  اس  المبن 
 

النقاط  المعيار الثاني  والشروط المعيار
 الوصف والتحليل المعتمدة

التوضيح 
 والرسم

النقاط 
 دارة المياهإ كفاءة    التحصيلية

 الصحي الصرف شبكة عن منفصلة شبكة إنشاء 1
 لمعالجتها ومحطة الرمادية المياه لتجمع

1    

    1 المياه لتوزيع الرئيسية الشبكة بجانب شبكة وإنشاء 2

 المبنــى موقــع لبيئــة ومناســبة مورقــة نباتــات اســتخدام 3
 للعيش المياه من كبيرة كمياتإلى   تحتاج ال والتي

1    

    1 المياه ترشيد في للتحكم حديثة أنظمة استخدام 4
  عاا الن اط التحصيلي  4 المجموع

النقاط  المعيار األول والشروط رالمعيا
 الوصف والتحليل المعتمدة

التوضيح 
 والرسم

النقاط 
 استدامة الموقع   التحصيلية

    1 الموقع تضاريس  مراعاة 1
    1 النباتي الغطاء على المحافظة 2

 المحيطة المناخية العوامل لمراعاة المبنى توجيه 3
 للمبنى

1    

4 
 المبنى لتصميم وذل  ىللمبن التصميم شكل

 في والشمس الهواء حركة مع بشكل يتماشى
 الموقع

1    

    1 للسيارات مواقف تنظيم 5
    1 والنارية الهوائية للدراجات مواقف تخصيص 6
    1 الكبيرة للمركبات النقل شبكة استخدام 7
    1 المبتكرة الوسائل 8

9 
 مطارواأل السيول مياه إلدارة خاصة قنوات عمل

    1 الموقع في

    1 المبنى من األمطار مياه تصريف إدارة 12
  عاا الن اط التحصيلي  12 المجموع

 ( معايير كفاءة استدامة الموقع32-5جدول )

 دارة المياه( معايير كفاءة إ31-5جدول )
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النقاط  المعيار الثالث  والشروط المعيار
 الوصف والتحليل المعتمدة

التوضيح 
 والرسم

النقاط 
 دارة الموادإ كفاءة    التحصيلية

    1 نساناإل وصحة بالبيئة ضارة غير مواد استخدام 1

 في الحراري العزل خاصية لها مواد استخدام 2
 الحوائط

1    

 في الحراري العزل خاصية لها مواد استخدام 3
 األسقف

1    

 لواجهاتلمناسبة لبيئة المنطقة  ألواناستخدام  4
 واألرضيات

1    

    1 تدويرها معاد مواد استخدام 5

6 
 في المستهلكة ادالمو  من الهدر استخدام إعادة
    1 المبنى

7 
 المواد لجمع الموقع في مخصصة ماكنأ وضع
    1 المهدرة

  عاا الن اط التحصيلي  12 المجموع
 دارة الموادإ( معايير كفاءة 31-5جدول )
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النقاط  المعيار الرابع والشروط المعيار
التوضيح  الوصف والتحليل المعتمدة

 والرسم
النقاط 

 دارة الطاقةإ كفاءة    التحصيلية
    1  التسخين عملية في الشمسية الخاليا يةتقن استخدام 1
 الطاقة توليد في الشمسية الخاليا تقنية استخدام 2

 الكهربائية
1    

    1 الكهربائية الطاقة لتوليد الهوائية المراوح تقنية استخدام 3
ــــي ضــــوئية حساســــات اســــتخدام 4  الداخليــــة الفراغــــات ف

 والخارجية
1    

    1 األسقف هةج من المبنى لجسم ليلظت 5
    1   الخارجية لألسطح ليلظوت حماية 6
    1 للفتحات ليلظوت حماية 7
    1 الحوائط في حرارية عوازل استخدام 8
    1 األسقف في حرارية عوازل استخدام 9
    1 النوافذ والفتحات في حرارية عوازل استخدام 12
    1 لمتطلبات البيئة  مراعاة الشكل والتوجيه 11
 الشمســــية الواجهــــات بالكاســــرات علــــى اللالظــــ تــــوفير 12

 أوالبروزات
1    

    1 الل على األسقف باألساليب المختلفةظتوفير ال 13
    1 اءةضلتوفير التهوية واإل استخدام أفنية داخلية 14
    1 غالف أخضراستخدام  15
    1 براج تهوية ومالقفأام استخد 16
    1 اخليةاستخدام أفنية د 17
    1 براج تهويةأاستخدام مالقف و  18
الـــتحكم بحركـــة وتســــخين ات منظومـــحـــدى إاســـتخدام  19

 الهواء
1    

    1 األسقففتحات في  ن طريقع ضاءةاإل توفير 22
    1 الحوائط فتحات عن طريق ضاءةاإل توفير 21
    1 توفير التهوية الطبيعية عن طريق الفتحات 22
    1 مصدات للتحكم في اتجاه حركة الهواءاستخدام  23

  عاا الن اط التحصيلي  23 المجموع
 دارة الطاقة( معايير كفاءة إ35-5دول )ج



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية
 

311 
 

 

النقاط  المعيار الخامس  والشروط المعيار
التوضيح  الوصف والتحليل المعتمدة

 والرسم
النقاط 

البيئة الصحية الداخلية كفاءة    التحصيلية

 للمستخدمين
    1اييبققبافنقبأايس خليم 1
    1ا مف فاف  بابةينأاخليميس  2
    1ايثص يىباطة ياملثايث م  بات فة 3

ايث يكتاكيباي فةابايث كقفاأجمت ايس ياى  4
    1ايث,نباف  اط ي اي ةغ ببايهل ي ا ,  ى

5 
ا ملاققبايهل ي اتق ثام,  ىباررلاأجمت ايس ياى 
    1ايث ناقب

    1ابضةي ا م,ىيىباييبققبافنقبأايس خليم 6

7 
ايثةؤ باث ياقيايثصةيغىباييبصامفةاباف يىباةت ف

    1ايث مة ب

    1  يخلىربايثيىمبايألمىكثابنيايثصمص 8

اما يثن,ى ايثةجى امنىطيابنيايخلم رقباحتاقي 9
    1ايث ماقت

    1 اايألفنقباأ ايثص يىباطة ياملثابىثى قيبايالتمى احتاقي 12

11 
امعا  نىسبا ىاثل ك ريا م ييايألث يناف  ايب قىر
    1اي فةابايث ظقصب

12 
اي قىجاي ريبافةي املثا يثياصاي يقشبافةيغىبافمص
    1ايثة ية امثاثق خقصاف  با حتاقيا  بفف

    1  يى اثىثا ققصاي أايس خليم 13

14 
يىيلامايحل يةطايث يى اي انبايس خليماي  يياكيبا

    1ا يألسافا يألرضقىب

    1اااي   عايب قىراملنلايثيىثقبايثض ضى اكيبامنىطيانبا 15
    1ااايثض ضى اث خصقفابقظقباميىجلىباايس خليم 16

17 
ايث ماقتا تنظقتاثقض ضى امىربام ييايس خليم
    1ايثصةيغ 

  عاا الن اط التحصيلي  17 المجموع
 للمستخدمين الداخلية الصحية البيئة( معايير كفاءة 31-5جدول )
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 المعيار السادس  والشروط المعيار
النقاط 
 المعتمدة

الوصف 
 ليلوالتح

التوضيح 
 والرسم

النقاط 
 التصميمكفاءة    التحصيلية

    1  السابقة المعايير من فأعلى نقطة 30 تحقيق 1
    1   السابقة المعايير من قطةن 40 تحقيق 2
    1   السابقة المعايير من نقطة 50 تحقيق 3
    1   التصميم في مبتكرة أفكار ابتكار 4
    1 يةتحقيق الهوية المحل 5

  عاا الن اط التحصيلي  5 المجموع
 التصميم( معايير كفاءة 31-5جدول )

 ( رسم بياني لنسب معايير ونقاط تقييم قياس االستدامة في التصميم المعماري للبيئة السعودية11-5شكل  )

 المصدر: الباحث.
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الت يي  وذلك بتعبئ  الياول اا    وتعتبا ماحل  الاصا للنتائق المكتسب  ف   ثانيا: المرحلة الثانية:
وذلك  لكل ن اط الشاوط المح    للمعاييا الفاعي  والائيسي   اتفصيلي ا(  ويعتبا الياول مليص18)

 ا الن اط عل  نموذ  مكون من االث صفحا .ليسهل عملي  اص

المعيار
 

 م

 المعايير الفرعية لبرنامج
تقييم االستدامة في 

 التصميم

النقاط
 

 والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)المعيار 
االول
): 

كفاءة 
 

ع
وق

ستدامة الم
ا

 

 البيئة على المحافظة 2
 للموقع الطبيعية

0 
   الموقع تضاريس  مراعاة

  النباتي الغطاء على المحافظة
 المناخية العوامل مراعاة 1

 للمبنى المحيطة
0 

   للمبنى المحيطة المناخية العوامل لمراعاة المبنى توجيه

 بشـكل يتماشـى المبنـى لتصـميم وذلـ  للمبنـى التصـميم شكل
 الموقع في والشمس الهواء حركة مع

 

 استخدام من الحد 3
 المستهلكة النقل وسائل

 للطاقة

4 

   للسيارات مواقف تنظيم

  والنارية الهوائية للدراجات مواقف تخصيص

   الكبيرة للمركبات النقل شبكة استخدام

  المبتكرة الوسائل

 السيول من الحماية 4
 مياه استهالك وترشيد

 األمطار

0 

   الموقع  في واألمطار السيول مياه إلدارة خاصة قنوات عمل

  المبنى من األمطار مياه تصريف إدارة

  مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 00 مجموع نقاط المعيار الرئيسي

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

  معيار الفرعيوالشروط المتعلقة بتطبيق ال األهداف

النقاط التحصيلية
 

)ي يقىرا
يث ىة
): 

كفاءة 
 

رة المياه
إدا

ا

2 

 المياه استخدام عادةإ
 واألنظمة الرمادية

 المزدوجة

0  

 المياه لتجمع الصحي الصرف شبكة عن منفصلة شبكة إنشاء
 لمعالجتها ومحطة الرمادية

 

 

  المياه لتوزيع الرئيسية الشبكة بجانب شبكة وإنشاء

6 
 المياه استهالك ترشيد

 :الري في
0 

 ال والتـــي المبنــى موقـــع لبيئــة ومناســـبة مورقــة نباتـــات اســتخدام
 للعيش المياه من كبيرة كمياتإلى   تحتاج

 

 

  المياه ترشيد في للتحكم حديثة أنظمة استخدام

  مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 4 مجموع نقاط المعيار الرئيسي
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المع
يار

 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

النقاط  والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف
التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)ي يقىرا
يث ىث 
): 

كفاءة 
 

رة
إدا

 
المواد
ا

5 
 ذات مواد استخدام
 البيئة على الجيد التأثير

 االنسان وصحة بالبيئة ضارة غير مواد استخدام 0
 

 

0 

 وألوان مواد استخدام
 العزل خاصية لها

 الحراري

3 

  الحوائط في الحراري العزل خاصية لها مواد استخدام

  األسقف في الحراري العزل خاصية لها مواد استخدام 

  واألرضيات لواجهاتلمناسبة لبيئة المنطقة  ألواناستخدام 

9 
االستفادة من المواد 

 لمعاد تدويرهاا
 تدويرها معاد مواد استخدام 0

 

 

21 
التخلص من  إدارة

 المواد المهدرة
0 

  المبنى في المستهلكة المواد من الهدر استخدام إعادة

  المهدرة المواد لجمع الموقع في مخصصة ماكنأ وضع 

  مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 7 مجموع نقاط المعيار الرئيسي

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

النقاط  والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف
التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)ي يقىرا
يثةيبع
): 

كفاءة ادارة الطاقة
ا

22 
توفر تقنيات الطاقة 
 البديلة والمتجددة

3 

   التسخين عملية في الشمسية الخاليا تقنية استخدام

  الكهربائية الطاقة توليد في الشمسية الخاليا تقنية استخدام 

  الكهربائية الطاقة لتوليد الهوائية المراوح تقنية استخدام

21 
مدى ترشيد استهالك 

 الطاقة
4 

  والخارجية الداخلية الفراغات في ضوئية حساسات استخدام

  األسقف جهة نم المبنى جسم ليلظت 

    الخارجية ألسطحا ليلظوت حماية

  لفتحاتا ليلظوت حماية

ا23
استخدام العوازل 

 الحرارية
3 

  الحوائط في حرارية عوازل استخدام

  األسقف في حرارية عوازل استخدام 

  النوافذ والفتحات في حرارية عوازل استخدام

   لمتطلبات البيئة  مراعاة الشكل والتوجيه 6جات مدى مطابقة احتياا24
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ا
ا

  أوالبروزات الشمسية الواجهات بالكاسرات على اللالظ توفير المبنى للبيئة

  الل على األسقف باألساليب المختلفةظتوفير ال

  اءةضلتوفير التهوية واإل استخدام أفنية داخلية

  غالف أخضراستخدام 

  راج تهوية ومالقفأبستخدام ا

ا22
استخدام وسائل التهوية 

 الطبيعية ضاءةواإل
7 

  استخدام أفنية داخلية

 

  براج تهويةأاستخدام مالقف و 

  التحكم بحركة وتسخين الهواءات منظومحدى إاستخدام 

  الحوائط فتحات عن طريق ضاءةاإل توفير

  ة عن طريق الفتحاتتوفير التهوية الطبيعي

  األسقففتحات في  ن طريقع ضاءةاإل توفير

  استخدام مصدات للتحكم في اتجاه حركة الهواء

  مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 03 مجموع نقاط المعيار الرئيسي

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

النقاط  والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي هدافاأل
التفصيلية
محصلة النقاط 
 

(
س(
المعيار الخام

: 
كفاءة البيئة الصحية الداخلية للمستخدمين
ا

 المتجددة التهوية توفرا26
 تحسينها ومدى

5 

  داخلية نيةأف استخدام

 

  ومالقف تهوية براجأ استخدام

  الفتحات طريق عن التهوية توفير

 بمستوى التحكم ذات المالئمة فيالتكي أجهزة استعمال
 السنة فترة طوال المرغوبة الهواء

 

  التنقية وعملية الهواء تلوث مسببات رصد أجهزة استعمال

ا25

 ضاءةاإل من االستفادة
 الطبيعية والمناظر

 الخارجية

0 
  خضراء ومسطحات داخلية فنيةأ استخدام

 
  البصرية الرؤية لتحقيق الفراغات داخل مالئمة فتحات ريوفت

 0 الخصوصية تحقيقا20
  والخاصة العامة األماكن بين الفصل

 
  التصميم في والنساء الرجال مناطق بين الخصوصية تحقيق

    األفنية أو تحاتالف طريق عن بالطبيعة االتصال تحقيق 3 االنتاجية تحقيقا29
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 الحرارية والراحة
 للمستخدمين

 الوظيفـــة مـــع يتناســـب بمـــا الـــديكور ومـــواد األلـــوان نـــوع اختيـــار
 المالئمة

 

ه وخالفـ الميـاه دورات فـرا   عن والعمل المعيشة فراغات فصل
 الروائح من للتخلص تهويةال وتحقيق

 

ا11

 تشطيبات استخدام
 ضارة غير ومواد

 العامة بالصحة

0 

  شعاع اإلثاث قليل أ استخدام

عــــالي فــــي الحــــوائط الشــــعاع اإلتجنــــب اســــتخدام المــــواد ذات  
 واألسقف واألرضيات

 

ا12
 الضوضاء من الحماية

 والتلوث
3 

    الموقع اختيار عند العالية الضوضاء ذات مناطقال تجنب

 
    الضوضاء لتخفيف بيئية معالجات استخدام

  الفراغي التصميم يموتنظ للضوضاء ماصة مواد استخدام

  مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 07 مجموع نقاط المعيار الرئيسي

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

النقاط  والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف
التفصيلية
محصلة النقاط 
 

(
المعيار 

السادس
): 

كفاءة 
التصميم
ا

تكامل العملية ا11
 التصميمية

4 

  السابقة المعايير من فأعلى نقطة 30 تحقيق
 

 
    السابقة المعايير من قطةن 40 تحقيق
    السابقة المعايير من نقطة 50 تحقيق

    التصميم في مبتكرة أفكار ابتكار

ا13
 مع المبنى توافق
 المحلية الثقافة

 الهوية المحلية تحقيق 0

  

  مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 5 مجموع نقاط المعيار الرئيسي

  مجموع النقاط التحصلية  60 مجموع النقاط الكلي

 .والرئيسية الفرعية للمعايير المحققة الشروط لكللعملية رصد النقاط  تفصيليال الجدول( 31-5جدول )

 المصدر: الباحث
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ويت  فيها تحايا النتيي  العام  للمبن  لتحايا التصنيف الذم من ياللت  يتت    :الثالثة: المرحلة ثالثا
 المبن  بناء عل  المااحل الساب    وه  تعتبا اليالص  العام  للمبن .  يت ي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 أنواع مستويات التصنيف م
 عدد النقاط لكل مستوى

لبرنامج تقييم االستدامة في المباني 
 المعاصرة

 64-54 المستوى الماسي 0

 53-44 المستوى الذهبي 0

 43-34 المستوى الفضي 3

 33-04 المستوى المعتمد أو القياسي 4

 (: مستويات التصنيف لالستدامة في المباني المعاصرة31-5جدول )

 المصدر: الباحث

 صيلية والمعايير الفرعية لكل معيار رئيس.( رسم بياني لملخص عدد نقاط الشروط التح13-5شكل )

 المصدر الباحث
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 البرنامج
المعايير 
 الرئيسية

 المعايير الرئيسية
 لتقييم االستدامة

المعايير 
 الفرعية

عدد 
 النقاط

 المعايير المتعلقة بتطبيق أجزاء برنامج تقييم االستدامة
برنامج القياس
 

المقترح لتقييم تصميم المباني المعاصرة
 

) الباحث(
 

 00 4 استدامة الموقع 2
محافظة على الطبيعة البيئية ال

 للموقع

مراعاة العوامل المناخية 
 المحيطة للمبنى 

التقليل من استخدام 
وسائل النقل المستهلكة 

 للطاقة

الحماية من السيول 
 وتصريف مياه األمطار

1 
 كفاءة

 دارة المياهإ
0 4 

إعادة استخدام المياه الرمادية 
 واألنظمة المزدوجة 

 - - في الري ترشيد استهالك المياه

3 
ادارة كفاءة 
 المواد استخدام

4 7 
استخدام مواد ذات التأثير 

 الجيد على البيئة

دارة التخلص من المواد إ
 المهدرة

مدى االستفادة من 
 المواد المعاد تدويرها

استخدام مواد لها 
 خاصية العزل الحراري

4 
دارة إكفاءة 
 الطاقة

5 03 

توفر تقنيات الطاقة البديلة 
 تجددةوالم

 مدى ترشيد استهالك الطاقة
استخدام العوازل 

 الحرارية

مدى مطابقة احتياجات 
 المبنى للبيئة

استخدام وسائل التهوية 
 الطبيعية ضاءةواإل

- - - 

2 
كفاءة البيئة 
 الصحية الداخلية

6 07 

ر التهوية المتجددة ومدى يتوف
 تحسينها

الطبيعية  ضاءةاالستفادة من اإل 
 الخارجيةوالمناظر 

 تحقيق الخصوصية
تحقيق اإلنتاجية والراحة 
 الحرارية للمستخدمين

استخدام تشطيبات غير ضارة 
 بالصحة العامة

الحماية من الضوضاء 
 والملوثات

- - 

 5 0 كفاءة التصميم 6
 عملية االبتكار واإلبداع

 في المبنى. 

توافق المبنى مع الثقافة 
 المحلية

- - 

معايير  6
 ةرئيسي

 االجمالي
03 
 معيار 

66 
 نقطة

- 

  

برنامج القياس 
 

لتقييم المباني التقليدية,
 (

ابوعلي,
0000
 )م

2 
 استدامة
 الموقع.

7 03 

منع التلوث الناتج عن أنشطة 
 البناء.

تنمية الموقع بتحقيق أكبر قدر 
 من المساحات المفتوحة.

الحماية من السيول 
 واآلثار السلبية.

ه منع تلويث مصادر الميا
 الطبيعية.

الحماية من تأثير الحرارة 
 بشكل مباشر أو غير مباشر.

التخفيض والحد من التلوث 
 البيئي )أشعة الشمس(.

االقتصاد في مساحة 
 البناء.

- 

1 
 الترشيد في
 استخدام المياه.

 تقييم كفاءة استخدامات المياه. 6 3
استخدام التقنيات المبتكرة 
 .لمعالجة مياه الصرف الصحي

- - 

3 

االستفادة من 
 وسائل
الطاقة 
 المتجددة.

4 7 
 تقييم استخدام مواد بناء 
 ونظم بناء قليلة الطاقة.

 تقييم آثار نظم التهوية.
م عملية تقنين يتقي

 استهالك للطاقة.

 تقييم مدى االستفادة من 
الطاقة المتجددة في 

 الموقع.

4 

 حفظ الموارد
والمصادر 
 الطبيعية.

3 4 
ميع المواد القابلة تخزين وتج

 للتدوير.
 االستفادة من المواد المحلية.

استغالل المواد 
المتجددة والقابلة 
 للتجديد السريع.

- 

2 
 جودة البيئة

 الداخلية للمبنى.
7 03 

 جودة وتقنية حركة الهواء
 داخل المبنى. 

 معرفة الظروف الطبيعية 
 المحيطة بالمبنى.

تواصل و استمرارية 
 حركة الهواء.

 لتقليل من مصادر ا
 التلوث داخل المبنى.

 ضاءةالتحكم في مصادر اإل
 داخل المبنى. 

تقييم آليات ووسائل التحكم 
 في البيئة الداخلية للمبنى.

تقييم مدى التفاعل بين 
البيئة الداخلية 
 والخارجية.

- 

6 

 األفكار المبتكرة
أداء  حسينلت

 المبنى.

 - - - ى.االبتكار واإلبداع في المبن 0 0

معايير  6
 رئيسية

 االجمالي
05 
 معيار

44 
 نقطة

- - - - 

 اس لتقييم المباني التقليدية وتصميم المباني المعاصرة( : مقارنة بين برنامج القي21-5جدول )
 المصدر : تجميع  وتنسيق الباحث

 

 توزيع النقاط والقيم للمعايير وطريقة حسابها . ( : 31جدول )
 المصدر : تجميع  وتنسيق الباحث
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 ( رسم بياني مقارنة لعدد المعايير الفرعية لبرنامجي التقييم للمباني التقليدية, وتقييم التصميم للمباني المعاصرة.12-5شكل )

 المصدر: الباحث
 

 قاط التحصيلية لبرنامجي التقييم للمباني التقليدية, وتقييم التصميم للمباني المعاصرة.( رسم بياني مقارنة لعدد الن11-5شكل )

 المصدر: الباحث
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 اخابار املقيا   5-7
عل  نموذ  من المبان  المعاصا  اا يضاع البانامق اليتباا ال با من إ الم يا  حت  يت  اعتماا 

التصتمي  الم تاحت  فت  تح يتق معتاييا  تطبيتق ت يت وبالتال   سابق ت  ت ييم  من يالل بانامق معتما
 لهذا المبن . االستاام  البيئي 
المبتتان  وفتتق معتتاييا  باعتبااهتتا شتتيا  هتتذهمبتتان  يامعتت  الملتتك عبتتااهلل باتتول  ت يتتي   وعلتت  ذلتتك تتت 

  والتتذم يعتبتتا بالشتتهاا  البالتينيتت  كاملتت الوحصتتل  علتت  الن تتاط   (LEEDبانتتامق النظتتا  العتتالم  )
 ف  البيئ  السعواي .   تها هذه المبان من أه  اقنيازا  الت  ح

اتتا  الباحتتث بايتبتتاا   لهتتذا المشتتاوعالموضتتح  فيمتتا بعتتا وبنتتاء علتت  األشتتكال والصتتوا والتحلتتيال  
(  والحصول 22-5النتائق الموضح  بالياول اا  )إل   البانامق الم تاح عل  هذه المبان  وتوصل

ويتا  علت  هتذه المبتان  اح متن الباحتثل يا  الم تتبانامق اتطبيق  ما ت عنافعل  الن اط التحصيلي  
 تح يتتتق )اتتتالث ن تتتاط تتماتتتل فتتت  عتتتا  تطبي هتتتا فتتت  علتتت  الن تتتاط كاملتتت  ماعتتتاا  حصتتتلتأن المبتتتان  
المبان  مم الهوي  المحلي ( وذلك توافق   وعا  التصمي  ف  والنساء الايال مناطق بين اليصوصي 

 نحاء العال .أيها من يميم باعتبااها مبان  عالمي  تست طب مستيام  مبان
لحصتولها علت   (المستتوى الماست وبالتال  فه  تحصل عل  نف  التصنيف لهذا البانامق الم تتاح )

  والت  ستبق (25-5( والت  تايل تح  هذا التصنيف لياول اا  )64من  61الن اط التحصيلي  )
 .تينيو بالمستوى البال (LEEDالحصول عليها أيضا ف  بانامق الت يي  الليا )

 
علتت    الت يتتيلعمليتت   م تتتاح  فتتإن البانتتامق الم تتتاح يعتتا مناستتباوبنتتاء علتت  هتتذا االيتبتتاا للم يتتا  ال

متتتا يلتتت  تفاصتتتيل   وفياالستتتتاام فتتت  تح يتتتق مبتتتاأ  الستتتعواي لبيئتتت  وفتتتق ا تصتتتمي  المبتتتان  المعاصتتتا 
ظمتت  ايتتا  معماايتت  والتتت  تتت  تصتتميمها وفتتق أنوتحليتتل لنمتتاذ  ومبتتان  ميتتتاا  متتن البيئتت  الستتعواي  

حصل  عل  شهااا  معتما  اوليا ف  ف  تطبي ها لمعاييا تح يق االستاام  ف  بانامق . و مستاام 
 (.LEEDالت يي  الليا )
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 (:KAUSTجامع  امللك عبداهلل للعلوم والاقني  بثول    5-7-1 
    اول شمال ماين  يا  علالسعواي  ف العابي  المملك ف    ت م يامع  الملك عبااهلل للعلو  والت ني

حمتتتا  واتتتا اتتتا  بتطتتتويا المشتتتاوع شتتتاك  أاامكتتتو ستتتاحل البحتتتا األكلتتت  ت ايبتتتا عنهتتتا  علتتت   82بعتتتا 
  حفظت - طايق الملك عبااهلل بتن عبتاالعزيزالسعواي  بالتعاون مم م اولين للبناء  واا افتتح  عن 

ا سنتين ونصف ت ايبا من  ( بع2229هت )ف  شها سبتمبا 1432ف  شها شوال ف  السن   -اهلل 
أحتا العمل المتواصل  وتت  تشتيياها لتكتون يامعت  اوليت  ل بحتاث علت  مستتوى الاااستا  العليتا فت  

مليتتون كيلتتومتا مابتتم  36ويشتتغل حتتا  اليامعتت  الائيستت  مستتاح  تزيتتا علتت     ميتتاال اااستتيا عشتتا
متتتتا مابتتتم منهتتتا متتتا  علتتت  شتتتاطر البحتتتا األحمتتتا  والحتتتا  اليتتتامع  بمستتتاح  إيماليتتت  ت تتتاا بمليتتتون

وماافتتق صتتمم  حستتب أفضتتل المواصتتفا  العالميتت  وأحتتااها   ألتتف متتتا مابتتم مبتتان 522مستتاحت  
ليامتت  أهتتااف اليامعتت .  ويتتاعمها واتتف يبلتتم عتتا  باليتتين متتن التتاوالاا .  تطلتتب إنيتتاز المشتتاوع 

مااعتتتا  انتهتتتا  طتتتاق حاياتتت  ومبتكتتتا  لتيتتتاوز تحتتتايا  عايتتتا  قتمتتتا  اليامعتتت  فتتت  زمتتتن اياستتت  متتتم 
 (http://www.kaust.edu.sa, 2011  )البيئ  المحيط  واستياا  مواا صاي   لهاالحفاظ عل  

 
تستتتتع  يامعتتتتت  الملتتتتتك عبتتتتتااهلل للعلتتتتو  والت نيتتتتت  فتتتتت  الستتتتتعواي  لنشتتتتا ا افتتتتت  البنتتتتتاء األيضتتتتتا متتتتتن و 

وذلتتتتتتك  تطبي هتتتتتتا لمعتتتتتتاييا االستتتتتتتاام  للمبتتتتتتان  اليضتتتتتتااء فتتتتتت  المملكتتتتتت  العابيتتتتتت  الستتتتتتعواي يتتتتتتالل 
هتتتتتو أول مشتتتتتاوع فتتتتت  المملكتتتتت  يواتتتتتق بنظتتتتتا  لييتتتتتا  و  باستتتتتتياامها فتتتتت  مبتتتتتان  ومنشتتتتتت  اليامعتتتتت 

(LEED للمبتتتتتتتتان  اليضتتتتتتتتااء المعتمتتتتتتتتا متتتتتتتتن الميلتتتتتتتت  األمايكتتتتتتتت  للمبتتتتتتتتان  اليضتتتتتتتتااء )( توايتتتتتتتتق
 . (بالتين 

 
 
 
 
 

 ( جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية بثول.1-5صورة )

 (http://www.kaust.edu.sa, 2011المصدر: )

 

( الشهادة التي حازت عليها الجامعة من منظمة اللييد 11-1شكل )

 مريكية.اال

 (.KAUST LEED PROGRAM,2011المصدر: )
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  ( فتت  ستتتLEEDوتتت  ت يتتي  األااء البيئتت  للمبنتت  فتت  مشتتاوع اليامعتت  تحتت  متطلبتتا  نظتتا  لييتتا)
 :وتفوا  ف  يميم هذه المياال  (KAUST LEED PROGRAM,2011)  مياال 

 (.   Sustainable Sitesاملوسع املسادام   -1
 (. Water Efficiencyكفا ة اساخدام املياه   -2
 (. Energy And Atmosphereالفاعلي  يف اساخدام الطاس     -3
 (. Materials And  Resourcesنوعي  املواد واملوارد   -4
 Indoor Environmental( اضاا ةالبيئ  الداخلي  لليبىن   الاهويا  واإ جودة -5

Quality .) 
 (. Innovation and Design Processعيلي  االباكار والاصيي    -6

تا وتحتايا  أمتا  أالمناخ الصحااوم الفايا فت  المملكت  العابيت  الستعواي  والشتاق األوستط و  ويتا فاص 
والتت    منهتا أشتع  الشتتم  التوافا لتح يتتق متطلبتا  نظتا  لييتتا    نيت يامعت  الملتك عبتتا اهلل للعلتو  والت

اليامع  باوا هتا  فت  المحافظت  علت  هتذه  اام و  . هطول األمطاا وموااا المياه الصالح  للشاب
يياا أساليب يايا  ومبتكا  قاااتها والمحافظ  عليها  الموااا واستكشاف وتطويا مصتااا بايلت    وا 
 .(http://www.kaust.edu.sa, 2011)  للطاا 

التاكيتز علت  نظت  الحفتاظ علت  البيئت  عبتا استتياا  متواا صتاي    تطبيق ذلك عتن طايتق ت واا  -
كمتتا تتت  التاكيتتز علتت     للبيئتت  وبتتاامق إااايتت  للتعامتتل متتم الميلفتتا  والمتتواا المستتتهلك  بطتتاق علميتت 

استتياا  الطاات  المتيتاا  ماتل الطاات  المحافظ  عل  الطاا  عبا استياا  المواا العازل  فت  البنتاء و 
وهتتذه بعتت  العناصتتا التتت  تتوافتتق متتتم معتتاييا التطتتويا المستتتاا  والتتت  أه لتت  اليامعتتت    الشمستتي 

المعاوفت   LEEDلتكون أول منشأ  ف  الشاق األوسط تحوز عل  تصتنيف هيئت  المبتان  اليضتااء 
ئيست  لهتذا التصتنيف تتاكتز علت  تطتويا وهنتاك يمست  معتاييا ا   بالاياا  ف  تصامي  البيئ  والطاا 

واتتا   اائتت  للموااتتم والفاعليتت  فتت  استتتياا  الميتتاه والطااتت  وانت تتاء المتتواا ويتتوا  البيئتت  اايتتل المبتتان 
 . ن ط  69إل   ن ط  حيث وصل  ن اطها 52حاز  اليامع  عل  الااي  البالتيني  عنا أعل  من 
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 (  Sustainable Sitesاملوسع املسادام   (1
 همي  البيئ  الطبيعي  واالهتما  بالفااغا  المفتوح . تعظي  أ -
الحا من اليايان السطح  لمياه السيول وتنفيذ يطت  شتامل  قااا  ومعاليت  ميتاه الستيول  ومنتم   -

 التاسيب وتااك  التلوث . 
 للحا من ااتفاع ااي  حااا .  استياا  مواا اصف عاكس  -
 سط . عاكس  ليف  ااي  حااا  األس ف من مواا ت  تصنيم بالط  أ -
 كما ت  تويي  يميم المبان  لحا  اليامع  بعناي  لالستياب  لظاوف المناخ والموام ) من الشاق -

 . (http://www.kaust.edu.sa, 2011) الغاب (.إل  
 وضم اعتبااا  ف  التصمي  الستياا  وسائط الن ل البايل  عل  النحو التال : -

  بتتاال متتن الستتيااا  لت ليتتل االعتمتتاا علتت  الستتيااا  وبالتتتال  الت ليتتل متتن استتتياا  استتتياا  الحتتافال
الواتتوا. ) موااتتف ياصتت  للحتتافال (  متتم االيتتذ فتت  االعتبتتاا وضتتم وستتيل  للن تتل مستتت بلي  ) ستتكك 

 KAUST)حايايتتت  ( كمتتتا تتتت  وضتتتم موااتتتف ياصتتت  للتتتااايا  وللماكبتتتا  الكهابائيتتت  الصتتتغيا   
LEED PROGRAM,2011). 

 
 

 ( استخدام الدراجات الكهربائية لتقليل االعتماد على الوقود1-5صورة )

 (.KAUST LEED PROGRAM,2011المصدر: )
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 ( استخدام أسقف عاكسة ضخمة لحماية المباني من ظروف المناخ القاسية.1-5صورة )

لعام. المصدر: تصوير الباحث صورة للمجسم ا  
 

 ( توجيه المباني من الشرق للغرب بعناية لالستجابة لظروف المناخ.1-5صورة )

 م(.2111المصدر: )جامعة الملك عبدهللا, 
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 (Water Efficiencyكفا ة اساخدام املياه   (2

اشتتاش الاايليتت  فتت  كتتل متتن الصتتنابيا واأل يتتاهالتتتحك  فتت  انيفتتا  تتتافق الموتتت  تطبيتتق ذلتتك فتت  
فتتت   افق المتتتنيف  باستتتتعمال متتتاا  ستتتائل استتتتعمال التتتتو   باستتتتعمال حساستتتا  التشتتتغيل اقلكتاونيتتت

 ( 36 -5شكل )  . ن استياا  المياهالمااحي  باال من المياه يسه  ف  الت ليل م

َتَمكتن حتا    من يالل تنفيذ التيهيزا  الفعال  للحا من استهالك الميتاه فت  الحمامتا  والمتااحي و 
للشتتاب بمتتا ي تتاب يامعتت  الملتتك عبتتا اهلل متتن يفتت  استتتهالك  الستتنوم المتواتتم متتن الميتتاه الصتتالح  

 (http://www.kaust.edu.sa, 2011)ف  المئ .  56من 

 ومن ا    ااا  المياه وتحليتهاا للمياه الصالح  للشاب من يالل إساليب يايا  قيياا مواا وتاا  أ
أن تستتاه  فتت  تتتوفيا متتوااا الميتتاه فتت  المنط تت  ال أن  أهتتااف أبحتتاث يامعتت  الملتتك عبتتا اهللفتإن متتن 

ولحمايتت  التتنظ    ُتيمتتم ميتتاه األمطتتاا وتيتتزن لالستتتياا   وفتت  الحتتا  اليتتامع  . عليهتتا تزيتتا الطلتتب
اقيكولوييتتت  الطبيعيتتت  والماافتتتق التافيهيتتت  وتستتتتيا  يامعتتت  الملتتتك عبتتتا اهلل أستتتاليب تنستتتيق الحتتتاائق 

لتحيتتا ) نباتتتا  متتن بيئتت   ال تتطلتتب مياه تتا إضتتافي  للتتامفتت امحليتت اغطتتاء نباتيتتوالمستتاحا  اليضتتااء 
نت  يويتا محطت  لتن يت  لب عل  المياه فت  المشتاوع.  كمتا أموام المشاوع( ومن ا  ت لل إيمال  الط

عاا  تاويا يميتم الميتاه ) األو   KAUST)الميتاه الستوااء ( فت  المواتم  –الميتاه الاماايت   –مطتاا ا 
LEED PROGRAM,2011.) 

  

 

 

 

 

 
( طريقة عمل المراحيض في تهريب الفضالت 11-5شكل )

الماء ساعد في الحد من استهالك الماء بنسبه إلى  دون الحاجة

 عالية 

 (.KAUST LEED PROGRAM,2011المصدر: )

( منطقة الحرم الجامعي ومناطق استخدامات 15-5شكل )

 .ري النباتات المحليةلالمياه 

 .(KAUST LEED PROGRAM,2011) :المصدر

http://arabic.kaust.edu.sa/research/research.html
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 (ENERGY AND ATMOSPHEREالفاعلي  يف اساخدام الطاس     (3

 :وت  تح يق ذلك باستياا 
 فنية داخلية (. أبراج رياح و أشمسية )  ةاستخدام تهوي ( أ

 استخدام طاقة وخاليا شمسية ) طاقة متجددة (.  ( ب
 استخدام نظم ميكانيكية ذات كفاءة عالية.  ( ج

 
 اساخدام تهويه مشسي    ابراج رياح وافني  داخلي  (: ( أ

اان فتتاق ضتتغط ستتلب  وذلتتك  يين شمستتيينطاي تت  مبتكتتا  تماتتل بتتا  استتتيا  فتت  مبتتان  اليامعتت  ُيْحتتاا
 باستتتياا  أشتتع  الشتتم  والايتتاح الستتائا  متتن الشتتمال الغابتت  والايتتاح التتت  تهتتب علتت  مواتتم الحتتا 

يتتألف و  .من البحا األحما قحااث تياا هوائ  لطيف مستتما علت  طتول األفنيت  المظللت  اليامع 
وهتتذه الطب تت  اليااييتت  شتتفاف       الزياييتت غتتالف البتتا  متتن طب تتتين يتتااييتين متتن الحتتوائط الستتاتا 

تتا بحيتتث تستتم  بمتتاوا أكبتتا اتتاا ممكتتن متتن الطااتت  الشمستتي  ياللهتتا فتت  حتتين تتتتألف الطب تت    تمام 
الاايلي  من زيا  مظلل يتصف بااي  امتصا  عالي  ييمتم الطاات  الشمستي  لزيتاا  حيت  الهتواء 

ا من أعل  البا  يحتل محلت  وعناما ياتفم الهوا  أاص  حاإل   الساين اايل البا  ء الساين يااي 
 (http://www.kaust.edu.sa, 2011). الهواء البااا من الفناء

 

 

 

 

 

 

 (موقع برج التهوية في المشروع يخدم جميع المباني.31-5صورة )

 .المصدر: تصوير الباحث

 

( برج التهوية ليال عنصر جمالي ووظيفي في 33-5صورة )

 التصميم.  المصدر:

(http://www.kaust.edu.sa, 2011) 
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هتتتذا التتتتأايا المتتتزاو  ل بتتتاا  الشمستتتي  والتبايتتتا يشتتتعا شتتتاغل  الحتتتا  اليتتتامع  بالااحتتت  فتتت  األفنيتتت  
 . الياايي  يالل ما يزيا عل  االا  أاباع العا 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .التأثير المزدوج لألبراج الشمسية والتبريد( خطوات 11-5( و )11-5شكل )

 المصدر: رسم الباحث

بنية يتوسطه الفناء ( المسقط ألحد األ11-5شكل )

الذي يلعب دورا هاما في تلطيف حركة الهواء 

 .داخل الفراغات

 م(.2111المصدر: )جامعة الملك عبدهللا, 

( برج الرياح يعلوه 32-5صورة )

فتحات المراوح لتفعيل تأثير حركة 

 .اءالهو

 .المصدر: تصوير الباحث

( فتحات مرور الهواء من 31-5) صورة

براج الرياح في أفنية والتأثير مع األ

 .تلطيف الفراغات الداخلية

 .المصدر: تصوير الباحث
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 اساخدام طاس  وخاليا مشسي    طاس  ماجددة (: ( ب

تتوازن اايتق للتتحك  فت  كستب حتااا  الشتم  إلت   يحتتا  األمتا  ف  مناخ المملكت  العابيت  الستعواي 
 . والستتتماح فتتت  نفتتت  الواتتت  بتتتايول متتتا يكفتتت  متتتن ضتتتوء النهتتتاا الطبيعتتت  فتتت  المستتتاحا  المشتتتغول 

وفتحتتتا  التهويتتت    ا  مبتتتان  الحتتتا  اليتتتامع  النتتتتوءا  البتتتااز ولضتتتمان تح يتتتق هتتتذا التتتتوازن تستتتتي
  والستاحا  الاايليت  ذا  األست ف الزياييت   وفتحتا  التهويت  اليااييت  المتحاكت   اليااييت  الاابتت 

تزيتا األحتوال اليويت  المشمست  باستتمااا فت  المملكت  العابيت  و  . ونظ  التظليل الميكانيكي   والمناوا
 يامعت )  انيا  االستتفاا  متن الطاات  الشمستي  أكاتا متن أم مكتان آيتا فت  العتال السعواي  من إمك

واتتتتا صتتتتم  الستتتت ف الهائتتتتل لمبتتتتان  حتتتتا  يامعتتتت  الملتتتتك عبتتتتا اهلل ليضتتتت   (. 2229  عبتتتتااهلل الملتتتتك
ومصتتفوفا    مصتتفوفا  ضتتيم  متتن الياليتتا الحااايتت  الشمستتي  لكافتت  المبتتان  فتت  الحتتا  اليتتامع 

مبتان  الحتا  اليتامع  بنتاء علت  إلت   ضوئي  قنتتا  الطاات  الكهابائيت  وتوزيعهتاالياليا الكهابائي  ال
فت  الطلتب علت  الطاات  فت  ويمكن إايال مصفوفا  إضافي  مستت بال  الستتكمال الزيتااا     الطلب

قل في درجة الحرارة من البرج ليحل مكانه الهواء األ ههواء داخل المبنى وخروج( حركة تفاعل ال11-5شكل )

 .عن طريق ارتفاع درجة حرارة البرج 

 (.KAUST LEED PROGRAM,2011المصدر: )

 



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية
 

315 
 

 12222تشغل محطتا الطاا  الشمستي  فتوق ستط  مبنت  الميتبتاا  الشتمال  والينتوب    و المست بل
إلتت   وتنتتتق متتا يصتتل  وا  واحتتا وتبلتتم اقنتاييتت  ال صتتوى لكتتل واحتتا  منهمتتا ميغتتا  امتتا مابتتم ت ايب تت

طن سنوي ا متن  1722من الطاا  النظيف  وسيوفا هذا اقنتا  نحو  ميغاوا  / ساع  سنوي ا 3322
 .مليتتتتتون ميتتتتتل متتتتتن الستتتتتفا يتتتتتو ا 3. 7انبعااتتتتتا  الكابتتتتتون ويعتتتتتاال موازنتتتتتا  الكابتتتتتون التتتتتت  ت ابتتتتتل 

(http://www.kaust.edu.sa, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

افنية سقف في األضاءة عن طريق األمكانية دخول اإلإ( مراعاة  35-5( و )31-5صورة )

 .مريحة لقاطنيه الداخلية بطرق مبتكرة توجد بيئة حسية

 .المصدر: تصوير الباحث

 

( استخدام مصفوفات من الخاليا الشمسية للمباني إلنتاج 31-5صورة )

 الطاقة الكهربائية. 
 م(.2111المصدر: )جامعة الملك عبدهللا, 

 

( استخدام المظالت الشمسية لسطح المباني كأحد 31-5صورة )

شعاعي من الشمس اإل تصميمية ساعدت في تقليل الحملالمعالجات ال

 ضاءة الطبيعية لداخل الفراغات.للمباني دون تقليل اإل

 (.KAUST LEED PROGRAM,2011المصدر: )
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 ذات كفا ة عالي : يكانيكي اساخدام نظ  م ( ج

  يتتتاا  بأنظمتتت  ميكانيكيتتت  وكهابائيتتت التكامتتتل فتتت  ميتتتال الطااتتت  المتبمتتتم المواتتتم التصتتتمي   يشتتتتاك
ويشمل تصمي   . وشبكا  أنابيب مياه عالي  الكفاء  ليف  نسب  إنتا  الكابون من الحا  اليامع 

 نظمتتتت  الكهابائيتتتت  والميكانيكيتتتت  وشتتتتبكا  الميتتتتاه فتتتت  الحتتتتا  اليتتتتامع  متتتتا يلتتتت  متتتتن استتتتتااتيييا األ
(http://www.kaust.edu.sa, 2011)   لتتتوفيا الطااتت  للمستتاعا  فتت  الحتتا متتن الطلتتب الكلتت

 :للمشاوع عل  الطاا 

  نظا  استاااا الطاا  من يالل عيل  الحااا. 
  المياه الحاااي  الشمسي  لتسيين المصفوفا. 
  العواا  المباا  للمساحا  الت  تغلب عليها الحااا.  
 ) نظ  توزيم الهواء تح  األاضيا  حياما يلز  )مناطق المكاتب واقااا. 
   إلااا لالمااوح والمضيا  المباشا. 
 ( محاكا  متغيا  التاااVFDsعل  يميم شبكا  الهواء والمياه متغيا  التافق). 
  مواصفا  الوطني  لصانع  المعاا  الكهابائي  لتوفيا الطاا لالمطاب   ل المحاكا  عالي  الكفاء. 
 ذا  الكفاء  العالي  المزوا  بأيهز  الستشعاا ضوء النهاا ونسب  اقشغال ضاء اق. 
  نظتت  ميصصتتت  للهتتواء اليتتتااي  علتت  أستتتا  الطلتتب متتتزوا  بتتأيهز  لاصتتتا اتتان  أكستتتيا الكابتتتون

 .فم فيها نسب  اقشغالوالتحك  في  ف  المساحا  الت  تات
 نظ  اصا إيمال  الماكبا  العضوي  الطياا  والتحك  عل  أسا  الطلب . 
 أ( نظم  العاا  ذا  حي  الهواء المتغياVAV). 
  أيهز  شفط األاين  واألبيا  مزوا  بتلي  إغالق تل ائ  للوايه  عنا عا  االستياا.  
 ( وحاا  معالي  الهواءAHUs  مزوا  بمكونا  ساع )  الشفط المنيفض. 
 عالي  السع   ماشحا  هواء منيف  الضغط اايل عبوا  سهل  االستباال.  
 تصمي  مياام الهواء منيف  الضغط. 
 تصمي  شبكا  أنابيب الهواء منيف  الضغط. 
 الهواء المتشعب  نابيبوأ تاتيب شبكا  مياام. 
 ميففا  الهواء بحااا  الضغط . 
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 (MATERIALS AND  RESOURCESنوعي  املواد واملوارد   (4

 ق:ذلك عن طاي   و(http://www.kaust.edu.sa, 2011)اا ت  استياا  مواا صاي   للبيئ  
 .محلي  تتناسب مم المناخ ال اس ومواا  بناء استياا  مواا ( أ
 .بالبيئ  الضاا  اآلااا من تحا بناء مواا استياا   ( ب
 .امتصاصها من باال الحااا  عك ي المبان  بين الفااغا  ف  الفات  التبليط استياا  (  

 : ( 2212) محما والمليي    وشمل  هذه المواا ما يل
 وحايا صلب محليين يتضمنان مستويا  عالي  من المحتوى المعاا تاوياه.   ياسان -
يميتم األيشتاب المستتيام  فتت  المشتاوع مشتتااه متن الغابتتا  التت  تتااا إااا  مستتاام  ومعتمتتا   -

 با . من ميل  صيان  الغا
التشطيبا  الاايلي  تتضمن مستويا  منيفض  من الماكبا  العضوي  الطياا  ومستويا  عالي   -

ح اليتتتب   واطتتتم الستتتياا  وبتتتالط الستتت ف  ومتتتواا امتتتن المحتتتتوى المعتتتاا تتتتاوياه تتماتتتل فتتت  )ألتتتو 
 الطالء  والمواا الالص    وأعمال اليشب (. 

طياا   ومعتمتا  متن معهتا غاينغتااا للبيئت   نظ  األااث الاايلي  ال تحتوم عل  ماكبا  عضوي  -
 وتتضمن مستويا  عالي  من المحتوى المعاا تاوياه.  

 % من يميم نفايا  التشييا أعيا تاوياها لحساب حا  اليامع . 75أكاا من  -

 م المباني ساعد في التقليل من استهالك الطاقة. ظمعفي فراغات إلى  ( استعادة الطاقة الحرارية وتحويلها ميكانيكيا31-5صورة )

 (.KAUST LEED PROGRAM,2011المصدر: )
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هتااا المتوااا الطبيعيت  وستوف  قعتاا  التتاويا لضتمان عتا  إسوف تنفذ اليامعت  باناميتا شتامال -
والبطاايتتتا   ومصتتتابي   ن  والبالستتتتيك  والتتتواق  والكاتتتتونالزيتتتا   والمعتتتااتشتتتمل هتتتذه اليطتتت  

 الفلواسن  المامي   واأليهز  االلكتاوني  وغيا ذلك من المواا. 
 
 
 
 
 

-   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ماكن للنفايات المعاد تدويرها من ( تحديد أ31-5صورة )

نسان المستخدم للفراغات  اعتبارات التصميم يساعد اإل

 كبداية على احترام البيئة. 

 المصدر: تصوير الباحث 

 .ثار الضارة بالبيئة(: استخدام مواد بناء تحد من اآل23-5( و )21-5صورة )

 م(.2111المصدر: )جامعة الملك عبدهللا, 

ات العضوية ( استخدام التشطيبات الداخلية وأنواع التأثيث ذات مستوى تتضمن مستويات منخفضة من المركب22-5صورة )

 من المحتوى المعاد تدويره.  الطيارة ومستوى عال

 المصدر: تصوير الباحث 
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يتضتتمن تصتتمي  تبلتتيط حتتا  اليامعتت  استتتياا  أحيتتاا فاتحتت  اللتتون متتن حيتتاا  المنط تت  تتناستتب متتم 
والتعايشتا   ا  حيث إن طبيع  الحيتاا  العاكست حااا  باال  من امتصاصهتعك  ال -المناخ ال اس  

تحسين مستويا  الااح  لشاغل  إل   المظلل  تحا من تأايا تاكز الحااا  ف  الحا  اليامع  وتؤام
 . المبان  طوال العا 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
استخدام الزجاج من جميع الجهات مع تم ( مبنى المكتبة وقد 21-5صورة ) 

ضاءة طبيعية وترك الواجهة الرخام الشفافة إلضفاء إبشرائح  تغطيتها

 دخال الضوء.إالغربية كإطاللة و

 المصدر: تصوير الباحث 

من داخل  ة( شكل الرخامات الرفيع25-5صورة )

 .حوائط المكتبة

 المصدر: تصوير الباحث 

( صورة من داخل المكتبة وتوضيح ستائر الرخامات 21-5صورة )

 .الضوء الطبيعي رلمصد  الخارجية ذات شفافية

 المصدر: تصوير الباحث 

رضيات فاتحة اللون تعكس الحرارة ( استخدام مواد األ21-5صورة )

 تحسين مستوى الراحة لشاغلي المبنى.  إلى  كمعالجة

 المصدر: تصوير الباحث.
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 Indoor Environmental(  اضاا ةجودة البيئ  الداخليا  لليباىن    الاهويا  واإ (5
Quality) 

إن لضوء النهاا الطبيع  المشت  والمناظا الياايي  والتهوي  المحس ن  وويوا  الهواء التاايل  اوا 
أساستتت  فتتت  تهيئتتت  بيئتتت  صتتتحي  وأكاتتتا إنتاييتتت  فتتت  اليامعتتت  متتتن أيتتتل هيئتتت  التتتتااي  والمتتتوظفين 

نهاا كل  ليف  كااف  فسوف يشت  ضوء ال  ونظا ا لشا  الشم  ف  المنط     والطالب والباحاين
و لضتتتتمان مستتتتتويا  مالئمتتتت  متتتتن الهتتتتواء الن تتتت  والتهويتتتت     كستتتتب حتتتتااا  الشتتتتم  اايتتتتل المبتتتتان 

تاااتتتب يميتتم منافتتتذ التهويتت  اليااييتتت  والمستتاحا  الاايليتتت  بتتأيهز  استشتتتعاا    لمستتتيام  المبتتان 
المستاحا  الاايليتت  حيتث أن المستتويا  العاليتت  متن اتتان  أكستيا الكابتون فتت    اتان  أكستيا الكابتتون

وتافتتم يميتتم مبتتان    اييتت  وينتتتق عنهتتا آاتتاا صتتحي  ضتتاا يمكتتن أن تستتبب انيفتتا  مستتتويا  اقنت
فتت  المئتت  زيتتاا  علتت  المستتتوى ال ياستت  لضتتمان استتتمااا  32إلتت   الحتتا  اليتتامع  معتتاال  التهويتت 

اشتتتااطا  المعيتتاا ويميتتم مبتتان  الحتتا  اليتتامع  تفتت  ب . إمتتاااا  الهتتواء الن تت  لمستتتيام  المبتتان 
الصتتتاا  ااتتت  يمستتت  ويمستتتين لليمعيتتت  األمايكيتتت  لمهناستتت  التافئتتت  والتبايتتتا وتكييتتتف الهتتتواء بشتتتأن 

ممتتا يضتتمن ب تتاء مستتتويا  اايتتا  الحتتااا  والاطوبتت    المتطلبتتا  الحااايتت  والبيئيتت  لإلشتتغال اآلامتت 
تتا عنتتا مستتتويا  إشتتغال مايحتت  للمستتتيامين   عبتتااهلل الملتتك يامعتت ). فتت  المستتاحا  الاايليتت  اائم 

2229 .)   

 

 

 

 

 

  ةحات إضاءة طبيعية للفراغات الهامتوجيه المبنى وفت( 21-5صورة )    

 عامة أدى لتحسين مستوى الراحة النفسية لمرتاديها.  مثل المكتبة ال

 : (http://www.kaust.edu.sa,2011)المصدر

تساعد فى  ام مواد بناء ذات شفافية( استخد21-5صورة )      

 شعة الشمس.أدون توهج ضاءة الفراغ إ

 : (http://www.kaust.edu.sa,2011)المصدر
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واتتا ايتتتتاا  يامعتت  الملتتتك عبتتا اهلل أيضتتتا متتواا اقنشتتتاء وأستتاليب البنتتتاء التتت  تحتتتا متتن اليستتتيما  
 : كما يل  ( 2229  عبااهلل الملك يامع ) الضاا  المحمول  يو ا

  المتواا الالصت   يميم مبان  الحا  اليامع  ومعظت  مبتان  ماكتز الماينت  تت  تشتيياها باستتياا  
ونظ  السياا واألااث التت  ال تتضتمن أم ماكبتا  عضتوي    والاهانا   والمواا المانع  للتساب

  . لزياا  الحفاظ عل  الصح  البيئي  الاايلي   طياا  أو تتضمن نسب  منيفض  منها

 اليشبي  يميم مبان  الحا  اليامع  ومعظ  مبان  ماكز الماين  ت  تشيياها باستياا  المنتيا  
   .الماكب  والمصنوع  من األلياف الزااعي  والت  ال تحتوم عل  اليوايا

 تتت  إيتتااء عمليتت  تن يتت  يويتت  شتتامل  بضتتا تيتتاا اتتوم متتن الهتتواء فيهتتا   بعتتا االنتهتتاء متتن اقنشتتاء
والغبتتتاا والمتتواا الكيميائيتت  الضتتتاا    واليستتيما   لضتتمان أن يميتتم الماكبتتا  العضتتتوي  الطيتتاا 

 .وذلك ليميم مبان  الحا  اليامع   من اقنشاء اا أزيل  من المبن  ابل شغل  المتب ي 

   علتت  يميتتم نظتت  التافئتت  والتهويتت  والتكييتتف لضتتمان إزالتت  اليستتيما  للهتتواء تتت  تاكيتتب ماشتتحا
  . الااي   يا ا من تياا التهوي  اايل المبان 

 يل لضتتتمان عتتتا  ن تتتل الغبتتتاا واتتتا تتتت  تاكيتتتب شتتتبكا  معانيتتت  لتنظيتتتف األاتتتاا  عنتتتا يميتتتم المتتتاا
  . اايل المبان إل   والامال واليسيما  من الياا 

عاليتت   إضتتاء مصتتااا  الاايليتت  تماتتل ضتتاء يامعتت  الملتتك عبتتااهلل استتتااتيييا  لإل ستتتيام ا اكمتت
  وانيفتا  الطاات  المتضتمن   لضتمان طتول العمتا  الكفاء  ف  يميم أنحاء مبان  الحتا  اليتامع 

ويتوفا ليميم مستتيام  مبتان  الحتا  اليتامع  مفتاتي    .واألااء العال  للطاا   وانيفا  الصيان 
لتوافتق االحتيايتا  الشيصتي  )أضتواء تناستب المهمت ( ومفتاتي  للتتحك  فت  الحتااا   ضاء لضبط اق

)تاموستتتا ( التتت  تكفتتل لهتت  الضتتوء الكتتاف  لمتتا يؤاونتت  متتن عمتتل واايتت  الحتتااا  المناستتب  لمستتتوى 
يتت  كمتا    مما يزيا من مستويا  اقنتايي  والصح  بين مستيام  المبتان   م يمااسون النشاط الذ

بنظتتا  تحكتت  ماكتتزم يستتم  بتعتيمهتتا يتتاوي ا فتت  المكاتتتب وغتتاف  ضتتاء التتتحك  فتت  يميتتم وحتتاا  اق
مكاتتتب وغتتاف وتستتتيا  أيهتتز  استشتتعاا نستتب  اقشتتغال فتت  المنتتاطق المغل تت  ماتتل ال  االيتماعتتا 
 .( 2229  عبااهلل الملك يامع ). والحماما االيتماعا  
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يياا مبان  صمي  المعماام لعب اواا هاما ف  إومن يالل الماال التطبي   السابق يتض  أن الت
ف  االعتباا كاف  المباام يذ حي  وذلك من يالل التحك  البيئ  مم األمستاام  وبيئ  أكاا ص

اول التال  يلي  المعاييا المطب   للمبان  والي المكون  للعماا  المستاام  ف  التصمي   
 (: KAUSTمنطم  الليا وطاق تح ي ها ف  المشاوع ) مستاام  وااي  تح ي ها ضمن معايياالم

 
 سبل تحقيقها في المشروع   المعايير المستخدمة في التصنيف  

 14 ( Sustainable Sitesالموقع المستدام ) 1

14 

 -والمنااااطق الخضاااراء لفراغاااات المفتوحاااةاالهتماااام بالبيااااة الطبيعياااة وا
اساااتخدام مااااواد  -دارة ومعالجاااة ميااااو الساااايولوتنفياااذ خطاااة شاااااملة إ

ام وضااع اعتبااارات فااي التصااميم السااتخد -. التوجياال للمباااني -عاكسااة
 تظليل اسقف المباني والممرات. -وسااط النقل البديلة كالمواقف

 Waterكفاااااااءة اسااااااتخدام المياااااااو ) 2
Efficiency ) 

5 

5 

عاااادة تااادوير الميااااو إ -. لكترونياااة فاااي التشااا يلإاساااتعمال حساساااات 
اسااتخدام نباتااات  -. مطااار واساتخدامهاتجميااع ميااو األ - . المساتخدمة

 . الري المستمرإلى  تحتاج ال

الفاعليااااااااااااة فااااااااااااي اسااااااااااااتخدام الطاقااااااااااااة   3
(ENERGYAND ATMOSPHERE  ) 

 17 

17 

لمتجددة ) خاليا شمسية( تفعيل الطاقة ا –براج تهوية وأفنية تخدام أاس
 . استخدام نظم ميكانيكية عالية الكفاءة –

 MATERIALSنوعيااة المااواد والمااوارد ) 4
AND  RESOURCES)  . 

13 

 
 

13 

ثاار الضاارة استعمال مواد بنااء تحاد مال اآ –استخدام مواد بناء محلية 
اسااتعمال تشااطيبات تتضاامل مسااتويات عاليااة ماال المحتااو   –بالبياااة 

% ماال جميااع النفايااات 55كثاار ماال أعيااد تاادوير أقااد  -ويروالمعاااد تااد
طاقاااة عالياااة  كاساااتخدام ماااواد ال تساااتهل -لحسااااب الجامعاااة دالتشااايي

 . الصناعية ونحوو ضاءةكاإ

جاااودة البيااااة الداخليااااة للمبناااى  ) التهويااااة  5
 Indoor Environmental() ضااءةواإ

Quality)  . 

15 

15 

استعمال  –ل تلوث البياة الداخلية الحد م –الطبيعية  ضاءةاستخدام اإ
اساتخدام  –المتطلبات الحرارية والبياية فاي مساتو  ماريح للمساتخدميل 

 . مواد تحد مل الجسيمات الضارة بالصحة

 Innovationعملياة االبتكاار والتصاميم ) 6
and Design Process) . 

5 

5 

قات كل ماسبق دخل في حيز االبتكاار والتصاميم وكاال نتاجهاا مبااني حق
 المتطلبات الوظيفية والجمالية في العمارة المحلية للمشروع. 

  69      المجموع  7

69 

ياق البالتيناي مال منظماة الليياد حققت أعلى النقاط للحصاول علاى التوث
نهاا تمانح هاذو الدرجاة للنقااط األعلاى األمريكية للمباني الخضراء حياث أ

 . 96إلى  52مل 

 
 

 للجامعة  في الحصول على شهادة من منظمة الليد للمباني الخضراء ( ملخص المعايير المستخدمة23-5جدول )

 المصدر: الباحث.
 

 درجة 

 المعيار
 الدرجة 

 المستحقة
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 (:KAUSTشاوط المعاييا الم تاح  للبانامق ف  المشاوع ) والياول التال  يلي  تح يق
المعيار

 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

 األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)المعيار االول(
: 

كفاءة 
 

ع
وق

ستدامة الم
ا

 

بيئة المحافظة على ال 2
 الطبيعية للموقع

0 
 0 مراعاة  تضاريس الموقع

0 
 0 المحافظة على الغطاء النباتي

مراعاة العوامل  1
المناخية المحيطة 

 للمبنى

0 

 0 توجيه المبنى لمراعاة العوامل المناخية المحيطة للمبنى

شكل التصميم للمبنى وذل  لتصـميم المبنـى بشـكل يتماشـى  0
 والشمس في الموقع مع حركة الهواء

0 

الحد من استخدام  3
وسائل النقل 
 المستهلكة للطاقة

4 

 0 تنظيم مواقف للسيارات

4 
 0 تخصيص مواقف للدراجات الهوائية والنارية

 0 استخدام شبكة النقل للمركبات الكبيرة 

 0 الوسائل المبتكرة

الحماية من السيول  4
وترشيد استهالك مياه 

 األمطار

0 

 عمل قنوات خاصة إلدارة مياه السيول واألمطار في الموقع 
0 

0 

 0 إدارة تصريف مياه األمطار من المبنى

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

00 

 00 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

 داف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعياأله

النقاط التفصيلية
النقاط التحصيلية 

 

)ي يقىرايث ىة(
: 

كفاءة 
 

رة المياه
إدا

 

2 

اعادة استخدام المياه 
الرمادية واألنظمة 
 المزدوجة

0  

ع يإنشاء شبكة منفصلة عن شبكة الصرف الصحي لتجم
 المياه الرمادية ومحطة لمعالجتها

0 
0 

 0 نشاء شبكة بجانب الشبكة الرئيسية لتوزيع المياهإ

6 
ترشيد استهالك المياه 

 في الري:
0 

اســتخدام نباتــات مورقــة ومناســبة لبيئــة موقــع المبنــى والتــي ال 
 كميات كبيرة من المياه للعيشإلى   تحتاج

0 
0 

 0 استخدام أنظمة حديثة للتحكم في ترشيد المياه

مجموع نقاط المعيار 
 لرئيسيا

 4 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 4
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المعيار

 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة 
 في التصميم

النقاط
 

 األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)ي يقىرايث ىث (
: 

كفاءة 
 

رة المواد
إدا

 

5 

مواد الاستخدام 
لتأثير الجيد ذات ا

 على البيئة

 0 0 نسانم مواد غير ضارة بالبيئة وصحة اإلاستخدا 0

0 

استخدام مواد 
وألوان لها خاصية 
 العزل الحراري

3 

 0 استخدام مواد لها خاصية العزل الحراري في الحوائط

 0 استخدام مواد لها خاصية العزل الحراري في األسقف 3

 0 لبيئة المنطقة للواجهات واألرضياتاستخدام ألوان مناسبة 

9 
االستفادة من المواد 
 المعاد تدويرها

 0 0 استخدام مواد معاد تدويرها 0

21 
إدارة التخلص من 
 المواد المهدرة

0 

 0 إعادة استخدام الهدر من المواد المستهلكة في المبنى

0 
 0 ماكن مخصصة في الموقع لجمع المواد المهدرةأوضع 

جموع نقاط المعيار م
 الرئيسي

 7 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 7

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة 
 في التصميم

النقاط
 

 األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)ي يقىرايثةيبع(
: 

كفاءة ادارة الطاقة
 

22 
فر تقنيات الطاقة تو 

 البديلة والمتجددة
3 

 0 استخدام تقنية الخاليا الشمسية في عملية التسخين 

3 
 0 استخدام تقنية الخاليا الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية

 0 استخدام تقنية المراوح الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية

21 
مدى ترشيد 
 استهالك الطاقة

4 

 0 م حساسات ضوئية في الفراغات الداخلية والخارجيةاستخدا

4 
 0 ليل لجسم المبنى من جهة األسقفظت

 0 ليل لألسطح الخارجية  ظحماية وت

 0 ليل للفتحاتظحماية وت

 3 0 استخدام عوازل حرارية في الحوائط 3استخدام العوازل  23
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 0 ألسقفاستخدام عوازل حرارية في ا الحرارية

 0 استخدام عوازل حرارية في النوافذ والفتحات

ا24
ا

 

مدى مطابقة 
احتياجات المبنى 

 للبيئة

6 

 0 مراعاة الشكل والتوجيه لمتطلبات البيئة 

6 

 0 الل على الواجهات بالكاسرات الشمسية أوالبروزاتظتوفير ال

 0 الل على األسقف باألساليب المختلفةظال توفير

 0 اءةضفنية داخلية لتوفير التهوية واإلاستخدام أ

 0 استخدام غالف أخضر

 0 راج تهوية ومالقفأباستخدام 

22 

استخدام وسائل 
 ضاءةالتهوية واإل
 الطبيعية

7 

 0 استخدام أفنية داخلية

7 

 0 براج تهويةأاستخدام مالقف و 

 0 بحركة وتسخين الهواءحدى منظومات التحكم إاستخدام 

 0 عن طريق فتحات الحوائط ضاءةتوفير اإل

 0 توفير التهوية الطبيعية عن طريق الفتحات

 0 عن طريق فتحات في األسقف ضاءةتوفير اإل

 0 استخدام مصدات للتحكم في اتجاه حركة الهواء

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

 03 لتحصيلية لهذا المعيارمجموع النقاط ا 03

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة 
 في التصميم

النقاط
 

 األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

(
س(
المعيار الخام

: 
كفاءة البيئة الصحية الداخلية 

للمستخدمين
 

26 

توفر التهوية 
ومدى المتجددة 
 تحسينها

5 

 0 فنية داخليةأاستخدام 

5 

 0 براج تهوية ومالقفأاستخدام 

 0 توفير التهوية عن طريق الفتحات

يف المالئمة ذات التحكم بمستوى ياستعمال أجهزة التك
 الهواء المرغوبة طوال فترة السنة

0 

 0 يةاستعمال أجهزة رصد مسببات تلوث الهواء وعملية التنق

25 

االستفادة من 
والمناظر  ضاءةاإل

 الطبيعية الخارجية

0 

 0 فنية داخلية ومسطحات خضراءأاستخدام 

0 
 0 ر فتحات مالئمة داخل الفراغات لتحقيق الرؤية البصريةيتوف

 0 0 الفصل بين األماكن العامة والخاصة 0 تحقيق الخصوصية 20
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 0 ال والنساء في التصميمتحقيق الخصوصية بين مناطق الرج

29 

تحقيق االنتاجية 
والراحة الحرارية 
 للمستخدمين

3 

 0 تحقيق االتصال بالطبيعة عن طريق الفتحات أو األفنية  

0 

اختيــار نــوع األلــوان ومــواد الــديكور بمــا يتناســب مــع الوظيفــة 
 0 المالئمة

ــــاه  فصــــل فراغــــات المعيشــــة والعمــــل عــــن  فــــرا  دورات المي
 0 تهوية للتخلص من الروائحالوتحقيق  هوخالف

11 

استخدام تشطيبات 
ومواد غير ضارة 
 بالصحة العامة

0 

 0 شعاع ثاث قليل اإلأاستخدام 

عـــالي فـــي الحـــوائط الشـــعاع اإلتجنـــب اســـتخدام المـــواد ذات  0
 0 واألسقف واألرضيات

12 
الحماية من 
 الضوضاء والتلوث

3 

 0 ضاء العالية عند اختيار الموقع  تجنب مناطق ذات الضو 

 0 استخدام  معالجات بيئية لتخفيف الضوضاء   3

 0 استخدام مواد ماصة للضوضاء وتنظيم التصميم الفراغي

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

 06 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 07

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج
ستدامة تقييم اال

 في التصميم

النقاط
 

 األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي
النقاط التفصيلية

محصلة النقاط 
 

(
المعيار السادس(
: 

كفاءة التصميم
 

11 
تكامل العملية 
 التصميمية

4 

 0 نقطة فأعلى من المعايير السابقة  30تحقيق 

4 
 0 نقطة من المعايير السابقة   40تحقيق 

 0 نقطة من المعايير السابقة   50تحقيق 

 0 ابتكار أفكار مبتكرة في التصميم  

13 
توافق المبنى مع 
 الثقافة المحلية

 0 0 تحقيق الهوية المحلية 0

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

 4 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 5

 60 صلية مجموع النقاط التح 66 مجموع النقاط الكلي

وفق برنامج القياس المقترح لتقييم  جامعة الملك عبدهللا( : المحصلة النهائية لتحقيق عدد النقاط لمباني 22-5جدول )

 المباني المعاصرة بالبيئة السعودية.

 المصدر : الباحث
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 م

 لبرنامج المعايير الرئيسية 
 في االستدامة تقييم

 التصميم

 التحصيليةعدد النقاط  عدد الشروط والنقاط

 00 00 استدامة الموقع 0
 4 4 كفاءة استهالك المياه 0
 7 7 استخدام الموادكفاءة  3
 00 03  ادارة الطاقةكفاءة  4

5 
البيئة الصحية كفاءة 

 للمستخدمين داخليةال
07 06 

 4 5 التصميمكفاءة  6
 60 66 المجموع

 اسم المشروع م
مستوى التصنيف لبرنامج 

 (Leedالليد )
التحصيلية في عدد النقاط 

 الرنامج المقترح
مستوى التصنيف في 
 البرانامج المقترح

 جامعة المل  عبداهلل بثول 0
المستوى البالتينيوم عند 

 60من  60نقطة 
 المستوى الماسي 66من  60

( رسم بياني لملخص المقارنة بين النقاط التحصيلية لمبنى الملك عبدهللا بثول والمعتمدة وفق البرنامج 13-5شكل )

 المقترح.

 المصدر: الباحث

 

 مستوى التصنيف لجامعة الملك عبدهللا وفق البرنامج المقترح. (21-5 ) جدول
 الباحثتنسيق المصدر: 

 

 ملخص النقاط التحصيلية لجامعة الملك عبدهللا وفق البرنامج المقترح  (21-5)  جدول
 الباحثتنسيق المصدر: 
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 الرياض -جامع  األمرية نورة بنت عبدالرمحن  5-7-2
 يعتبا مشاوع اليامع  أكبا مشاوع لالستفاا  من الطاا  الشمسي  عل  مستوى العال  .

متن مبتاند اااستي    تستهيل التن تل بتين ميتلتف اطاعتا  اليامعت إل   اطاا الن ل اآلل  والذم يهاف
اااي   لطالبا . لوسكن  وا 

  التتتتت  تشتتتتمل التوايتتتتاا   الكهتتتتاو ميكانيكيتتتتوحاصتتتت  اليامعتتتت  منتتتتذ إنشتتتتائها علتتتت  تنفيتتتتذ األعمتتتتال 
الهناسي   والنظتا  الكهابتائ   ويضت  معتاا   وشتبك  الكهابتاء ذا  الضتغط المتوستط  والمتنيف   

شبك  المياه  ونظا  إل   نظا  التبايا والتافئ   إضاف و والتحك   والتوزيم الكهابائ    ضاء ونظا  اق
 .( 2211  عباالاحمن بن  نوا  األميا  يامع )  الوااي  من الحايق واألعمال الصحي 

 
 (  Sustainable Sitesاملوسع املسادام   (1

 التويي  للموام ناحي  الشمال الشاا  لالستفاا  من التغياا  المنايي  . مااع  ( أ
ون الكابتت انبعتتاثت لتتل متتن وبالتتتال  للمشتتاوع( وستتائط الن تتل البايلتت  )اطتتااا  اايليتت   تفعيتتل ( ب

بتتين المبتتان  محطتت  تواتتف  14 تمتتاواا بتت  مواتتمالكحاكتت  ائيستت  فتت   هتتاعلي االعتمتتااوذلتتك ب
 .يالل ما  زمني  اصيا 

 

 محطة توقف داخل حرم الجامعة 31 ـ( استعمال شبكة قطار مزودة ب21-5صورة )

 (,م2133) عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة: المصدر
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ت ايبا  المعلق نفاقمتاو األتغط  يطوط  (  
 محط  14كل  ف  المنط     وعل   12

  يسا تنزيل   وه  علتواف للتحميل وال
ك  ا  ليسهل عملي  الحا ماتفم عن األ

 .ياى مال الماكبا  واألشيا األ
اطااا  يكون طول ال طاا  22تتكون من  ( د

  .65 2  وبعا  29الواحا 
تفعيل وضم الغطاء النبات  للموام واستياا   ( ه

 .نباتا  محلي 
 
 
 

 ة الطاقة الداخلية( تغطية أسقف الجامعة بغالف للتحكم بإدار11-5صورة )

 م(,2133جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ) المصدر:
 

 ( استعمال نباتات محلية واالستفادة من الغطاء النباتي13-5صورة )

 (,م2133) عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة: المصدر

 ( استخدام قطار كوسيلة تنقل رئيسية12-5شكل )

 م(,2133المصدر: جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )
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  ( اضا ةالاهوي  واإ ) وحفظ الطاس جودة البيئ  الداخلي  لليبىن  (2
 ت :  للمبن  وحفظ الطاا  عن طايق اآلافم من مستوى يوا  البيئ  الاايليت  ال

والتهويت  الطبيعيت  عتن طايتق األفنيت   ضتاء االعتماا علت  الطاات  الطبيعيت  فت  االستتفاا  متن اق ( أ
 الاايلي  وأباا  التهوي  لايول التهوي  وتياياها.

 المين  مم اتياه الشم .عمل تغطي  ومعاليا  معمااي  لوايها  المبان  بما يالئ   ( ب
 باا  تهوي  تياا ماوا الهواء اايل األفني  وبين الفااغا .استياا  أ (  
 استياا  كاساا  شم  ف  الوايها  الينوبي  والغابي  للمبان . ( ا
 استغالل الفناء وبا  الهواء ف  عملي  تباال اايا  الحااا  اايل الفااغا . ( ه
 والتن ي  للهواء. استياا  نباتا  اايل األفني  لعمل الظالل ( و
 (.32-5شع  الشم  صوا  )أمبان  لتوفيا الظالل وت ليل وأس ف عل  ال استياا  مظال  ( ز
استتتتعمال شتتتبك  اطتتتاا تن تتتل ائيستتت   كنتتتوع متتتن حفتتتظ الطااتتت   وت ليتتتل االعتمتتتاا علتتت  الماكبتتتا   ( ح

 (. 42-5  شكل)لت ليل انبعااا  الكابون المستهلك  للبنزين
حتتتتا مبتتتتان  حتتتتا  اليامعتتتت  فتتتت  استتتتتغالل المعاليتتتتا  ن نمتتتتاذ  متتتتن أل التاليتتتت  والصتتتتوا تبتتتتيواألشتتتتكا

 الطبيعي   ويوا  البيئ  الاايلي . ضاء المعمااي  المستاام  ف  تح يق التهوي  واق
 
 

 مستدامةالبيئية المعالجات ال( مناطق استخدام 11-5شكل )

 المصدر: تحليل الباحث.
 



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية
 

213 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطبيعيةوالتهوية  ضاءةاإلتوفير لالداخلي وبرج الهواء  ( الفناء15-5( )11-5صورة )

 .(م2133) العويضة: المصدر
 
 

( المعالجة البيئية في الصباح بين الفناء وبرج التهوية15-5( و)11-5شكل )  

 المصدر: تحليل ورسم

الباحث.   
 

 الراحة البيئية فنية داخلية في المباني لتوفير أاستخدام ( 11-5) (12-5) صورة
 (,م2133) العويضة: المصدر
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3)  
 

 لتقليل دخول الحرارة من الشمس الواجهة الجنوبية ومعالجة تغطية الفتحات ( 11-5شكل )
 

 ألشعة الشمس المباشرة تعرضال قليلةالية وكثرة الفتحات باعتبارها الواجهة الشم( 11-5شكل )
 
 

 الواجهة الشرقية( 11-5شكل )
 

 

 الشمس المباشرة ألشعةوتقل بها الفتحات باعتبارها معرضة  الغربيةالواجهة ( 11-5شكل )



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية
 

211 
 

 ومل المعلومات السابق ذكرها نستخلص النقاط التحصيلية للجامعة في الجدول التالي:
المعيار

 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

 األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)المعيار االول(
: 

كفاءة 
 

ع
وق

ستدامة الم
ا

 

المحافظة على البيئة  2
 الطبيعية للموقع

0 
 0 مراعاة  تضاريس الموقع

0 
 0 المحافظة على الغطاء النباتي

مراعاة العوامل  1
المناخية المحيطة 

 للمبنى

0 

 0 توجيه المبنى لمراعاة العوامل المناخية المحيطة للمبنى

شكل التصميم للمبنى وذل  لتصـميم المبنـى بشـكل يتماشـى  0
 مع حركة الهواء والشمس في الموقع

0 

الحد من استخدام  3
 وسائل النقل

 المستهلكة للطاقة

4 

 0 تنظيم مواقف للسيارات

3 
 0 تخصيص مواقف للدراجات الهوائية والنارية

 0 استخدام شبكة النقل للمركبات الكبيرة 

 0 الوسائل المبتكرة

الحماية من السيول  4
وترشيد استهالك مياه 

 األمطار

0 

 في الموقع  عمل قنوات خاصة إلدارة مياه السيول واألمطار
0 

0 

 0 إدارة تصريف مياه األمطار من المبنى

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

00 

 0 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

النقاط الت األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي
فصيلية

النقاط التحصيلية 
 

)ي يقىرايث ىة(
: 

كفاءة 
 

رة المياه
إدا

 

2 

عادة استخدام المياه إ
الرمادية واألنظمة 
 المزدوجة

0  

ع يإنشاء شبكة منفصلة عن شبكة الصرف الصحي لتجم
 المياه الرمادية ومحطة لمعالجتها

0 
0 

 0 وإنشاء شبكة بجانب الشبكة الرئيسية لتوزيع المياه

6 
ترشيد استهالك المياه 

 في الري:
0 

اســتخدام نباتــات مورقــة ومناســبة لبيئــة موقــع المبنــى والتــي ال 
 كميات كبيرة من المياه للعيشإلى   تحتاج

0 
0 

 0 استخدام أنظمة حديثة للتحكم في ترشيد المياه

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

 3 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 4
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ال

معيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة 
 في التصميم

النقاط
 

 األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)ي يقىرايث ىث (
: 

كفاءة 
 

رة المواد
إدا

 

5 

استخدام مواد ذات 
التأثير الجيد على 

 البيئة

 0 0 نسانئة وصحة اإلاستخدام مواد غير ضارة بالبي 0

0 

استخدام مواد 
وألوان لها خاصية 
 العزل الحراري

3 

 0 استخدام مواد لها خاصية العزل الحراري في الحوائط

 0 استخدام مواد لها خاصية العزل الحراري في األسقف 3

 0 استخدام ألوان مناسبة لبيئة المنطقة للواجهات واألرضيات

9 
المواد االستفادة من 

 المعاد تدويرها
 0 0 استخدام مواد معاد تدويرها 0

21 
إدارة التخلص من 
 المواد المهدرة

0 

 0 إعادة استخدام الهدر من المواد المستهلكة في المبنى

0 
 0 ماكن مخصصة في الموقع لجمع المواد المهدرةأوضع 

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

 4 ذا المعيارمجموع النقاط التحصيلية له 7

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة 
 في التصميم

النقاط
 

 األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)ي يقىرايثةيبع(
: 

كفاءة ادارة الطاقة
 

22 
توفر تقنيات الطاقة 
 البديلة والمتجددة

3 

 0 خاليا الشمسية في عملية التسخين استخدام تقنية ال

0 
 0 استخدام تقنية الخاليا الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية

 0 استخدام تقنية المراوح الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية

21 
مدى ترشيد 
 استهالك الطاقة

4 

 0 استخدام حساسات ضوئية في الفراغات الداخلية والخارجية

4 
 0 ليل لجسم المبنى من جهة األسقفظت

 0 ليل لألسطح الخارجية  ظحماية وت

 0 ليل للفتحاتظحماية وت

 0 0 استخدام عوازل حرارية في الحوائط 3استخدام العوازل  23
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 0 استخدام عوازل حرارية في األسقف الحرارية

 0 تاستخدام عوازل حرارية في النوافذ والفتحا

ا24
ا

 

مدى مطابقة 
احتياجات المبنى 

 للبيئة

6 

 0 مراعاة الشكل والتوجيه لمتطلبات البيئة 

6 

 0 الل على الواجهات بالكاسرات الشمسية أوالبروزاتظتوفير ال

 0 الل على األسقف باألساليب المختلفةظتوفير ال

 0 اءةضاستخدام أفنية داخلية لتوفير التهوية واإل

 0 استخدام غالف أخضر

 0 براج تهوية ومالقفأاستخدام 

22 

استخدام وسائل 
 ضاءةالتهوية واإل
 الطبيعية

7 

 0 استخدام أفنية داخلية

7 

 0 براج تهويةأاستخدام مالقف و 

 0 حدى منظومات التحكم بحركة وتسخين الهواءأاستخدام 

 0 ات الحوائطعن طريق فتح ضاءةتوفير اإل

 0 توفير التهوية الطبيعية عن طريق الفتحات

 0 عن طريق فتحات في األسقف ضاءةتوفير اإل

 0 استخدام مصدات للتحكم في اتجاه حركة الهواء

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

 00 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 03

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة 
 في التصميم

النقاط
 

 األهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

(
س(
المعيار الخام

: 
كفاءة البيئة الصحية الداخلية 

 

26 

توفر التهوية 
المتجددة ومدى 
 تحسينها

5 

 0 فنية داخليةأتخدام اس

4 

 0 ة ومالقفبراج تهويأاستخدام 

 0 توفير التهوية عن طريق الفتحات

ف المالئمة ذات التحكم بمستوى ياستعمال أجهزة التكي
 الهواء المرغوبة طوال فترة السنة

0 

 0 مسببات تلوث الهواء وعملية التنقية استعمال أجهزة رصد

25 

االستفادة من 
والمناظر  ضاءةاإل

 الطبيعية الخارجية

0 

 0 فنية داخلية ومسطحات خضراءأتخدام اس

0 
 0 توفر فتحات مالئمة داخل الفراغات لتحقيق الرؤية البصرية

 0 0 الفصل بين األماكن العامة والخاصة 0 تحقيق الخصوصية 20
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معة األميرة نورة وفق برنامج القياس المقترح لتقييم المباني المعاصرة ( : المحصلة النهائية لتحقيق عدد النقاط لمباني جا25-5جدول )

 بالبيئة السعودية. المصدر : الباحث

 0 تحقيق الخصوصية بين مناطق الرجال والنساء في التصميم

29 

تحقيق االنتاجية 
والراحة الحرارية 

 لمستخدمينل

3 

 0 تحقيق االتصال بالطبيعة عن طريق الفتحات أو األفنية  

3 

اختيــار نــوع األلــوان ومــواد الــديكور بمــا يتناســب مــع الوظيفــة 
 0 المالئمة

 هفصل فراغات المعيشة والعمل عن فرا  دورات المياه وخالف
 0 وتحقيق تهوية للتخلص من الروائح

11 

استخدام تشطيبات 
واد غير ضارة وم

 بالصحة العامة

0 

 0 شعاع ثاث قليل اإلأاستخدام 

عـــالي فـــي الحـــوائط الشـــعاع اإلتجنـــب اســـتخدام المـــواد ذات  0
 0 واألسقف واألرضيات

12 
الحماية من 
 الضوضاء والتلوث

3 

 0 تجنب مناطق ذات الضوضاء العالية عند اختيار الموقع  

 0 يف الضوضاء  معالجات بيئية لتخف استخدام 3

 0 استخدام مواد ماصة للضوضاء وتنظيم التصميم الفراغي

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

 04 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 07

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة 
 في التصميم

النقاط
 

 فرعياألهداف والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار ال
النقاط التفصيلية

محصلة النقاط 
 

(
المعيار السادس(
: 

كفاءة التصميم
 

11 
تكامل العملية 
 التصميمية

4 

 0 نقطة فأعلى من المعايير السابقة  30تحقيق 

3 
 0 نقطة من المعايير السابقة   40تحقيق 

 0 نقطة من المعايير السابقة   50تحقيق 

 0 ي التصميم  ابتكار أفكار مبتكرة ف

13 
توافق المبنى مع 
 الثقافة المحلية

 0 0 تحقيق الهوية المحلية 0

مجموع نقاط المعيار 
 الرئيسي

 4 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 5

 53 مجموع النقاط التحصلية  66 مجموع النقاط الكلي
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 م

 لبرنامج المعايير الرئيسية 
 في االستدامة تقييم

 التصميم

 التحصيليةعدد النقاط  عدد الشروط والنقاط

 0 00 استدامة الموقع 0
 3 4 كفاءة استهالك المياه 0
 4 7 استخدام الموادكفاءة  3
 00 03  دارة الطاقةإكفاءة  4

5 
البيئة الصحية كفاءة 
 للمستخدمين الداخلية

07 04 

 4 5 التصميمكفاءة  6
 53 66 المجموع

 اسم المشروع م
مستوى التصنيف لبرنامج 

 (Leedالليد )
التحصيلية في عدد النقاط 

 الرنامج المقترح
صنيف في مستوى الت

 البرانامج المقترح

0 
االميرة نورة جامعة 

 بالرياض
 الذهبيالمستوى  66من  53 الذهبيالمستوى 

ورة بالرياض والمعتمدة وفق ميرة ن( رسم بياني لملخص المقارنة بين النقاط التحصيلية لمبنى جامعة األ51-5)شكل 

 البرنامج المقترح.
 المصدر: الباحث

 

 ميرة نورة بالرياض وفق البرنامج المقترح.مستوى التصنيف لجامعة األ (21-5) جدول
 الباحثق تنسيالمصدر: 

 

 ميرة نورة بالرياض وفق البرنامج المقترح ملخص النقاط التحصيلية لجامعة األ (21-5) جدول
 الباحثتنسيق المصدر: 
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 الرياض: -هيئ  السوق املالي  مبركز امللك عبداهلل املايل 5-7-3
بتتاا  تابعتت  لماكتتز الملتتك عبتتااهلل المتتال   والتتذم ي تتم فتت  ن منط تت  الستتاح  الماليتت  متتن يمستت  أتتكتتو 

يمس  ماليين متا مابم  ويعتبا مبن  هيئ  الستوق الماليت  إل   ايا   عل  مساح  تصلمنط   ال
بتتاا  اليمستتت   وأول بتتا  يحصتتتل علتتت  اعتمتتاا ذهبتتت  متتن هيئتتت  المبتتان  اليضتتتااء فتتت  أحتتا أهتتت  األ

 (. LEEDيا  المتحا  األمايكي  )الوال
ن طاب تتتا  يستتت  وستتتبع  أعلتتت  المنط تتت  المحيطتتت   ويحتتتتوم علتتت  يم385إلتتت   ويصتتتل ااتفتتتاع البتتتا 

ويصنف ضمن المبان  المكتبي  الذكي  والمان  والمطب   ألست  ومبتاام المبتان  المستتاام   المتوفا  
 (. 2211  المالي  السوق هيئ  با )لبيئ  عمل منتي  لمستياميها  

 

 مركز الملك عبدهللا المالي بالرياض.( 11-5) صورة

 (.م2133 ,المالية السوق هيئة برجالمصدر: )
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 دارة املوسعإ( 1
 ااا  الموام المستاا  ف  الن اط التالي :إوت  
 للمشتتتاوع منتتتاطق ومستتتطحا  يضتتتااء لتأكيتتتا حاكتتت  المشتتتا  بتتتين يتتتتوفا بتصتتتمي  المواتتتم العتتتا  

 فااغاتها.
   تتتت  تح يتتتق استتتتاام  أكبتتتا فتتت  ت ليتتتل االستتتتهالك متتتن استتتتياا  الستتتيااا  ممتتتا ي لتتتل متتتن انبعااتتتا

 الكابون اايل المشاوع.
 ومعل   كيزء من الحاك  األف ي  للمشا .  مغطا  استياا  مماا  مشا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسطحات الخضراء وموقع مبنى البرج وتقليل حركة السيارات تساهم في رفع مستوى البيئة. ( 53-5) شكل

 (.م2133 ,المالية السوق هيئة برجالمصدر: )
 

 (ة)جسور مشا علوية اني المجاورة, عن طريق ممرات مشاةركة المشاة بين المبنى والمبتعزيز ح( 52-5) شكل

 (.م2133 ,المالية السوق هيئة برجالمصدر: )
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 دارة الطاس إ (2
 كاسرات الشمس الماالة:أوال: استخدام 

شتتتع  الضتتتوء ت ليتتتل كميتتت  أاليااييتتت  لتتتت  استتتتياا  كاستتتاا  الشتتتم  المائلتتت  فتتت  تصتتتمي  الوايهتتتا  
 ع  الشتم  أشتبطتاق مااوست  حستب المبن   وصمم  الكاساا  بحيث تكون متحاك  إل   الاايل 

اا  والمحافظتت  علتت  اايتتا  الحتتااا  الطبيعيتت  نهتتا ضتتاء لت ليتتل اايتت  الحتتااا  المكتستتب  والستتماح باق
 (. 2212  العويض )الاايلي  للمبن   

 

 تكسية الغالف الخارجي بكاسرات الشمس المتحركة( 11-5) صورة

 .(م2132) العويضة: المصدر
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 :البديلةثانيا: استخدام الطاقة 
ستتتط  ياييتتت  تعمتتتل بالطااتتت  الشمستتتي  علتتت  أيتتتاى للطااتتت  بعمتتتل شتتتاائ  ز وذلتتتك لتفعيتتتل مصتتتااا أ

فضتتل فتتت  الزاويتت  األ ااايتت  باعتبااهتت 62شتتع  الشتتتم  بزاويتت    ومتحاكتت  متتم أالوايهتتا  اليااييتت 
 (. 122الكسب الشمس   شكل)

 ية وكاسرات الشمس:التجانس بيل الطاقة الشمسثالثا: 
ائف الطبيعيتتتت  ف تتتتا تتتتت  عمتتتتل اتتتتالث وظتتتت ضتتتتاء للمحافظتتتت  علتتتت  اايتتتت  الحتتتتااا  الاايليتتتت  وتتتتتوفيا اق

 : متيانس
 . استياا  ياليا الطاا  الشمسي  المتحاك 
  استياا  الياليا الشمسي  واستعمالها ككاساا  شم . 
  حوائط المبن  الزيايي .بين كاساا  الشم  المتحاك  و يليل  الهواء بين 
 
 
 
 

 
 
 
 

لواح شمسية البديلة باستخدام ألطاقة الطريقة مزدوجة بين كاسرات الشمس وا( 11-5) صورة

 تولد الطاقة.  

 (.م2133 ,المالية السوق هيئة برجالمصدر: )
 



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية
 

232 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

             
         

             
         

             
         

            

            

            

            

 
 
 

 :في المبنى بداال أخر  موفرة للطاقةرابعا: 
  المواتتم ويتتوا العتتزل الزيتتاي  الاالاتت  المتتاعو  بأينحتت  تظليتتل مااوستت  حستتب حاكتت  الشتتم  فتت

ليتتل لت ليتتل الحتتااا  المكتستتب  متتن أشتتع  الشتتم   وتيفتتف متتن ينحتت  التظللمنط تت   حيتتث تتت  توييتت  أ
 حمال التبايا الاايلي   مما يوفا ف  حي  الطاا  المستيام  وف  تكاليفها.أ

% متتتتن 32متتتتا يعتتتتاال  نطتتتتاق واحتتتتا أاى إلتتتت  تتتتتوفيااستتتتتياا  المنتتتتاوا ذا  العابتتتتا  المتعتتتتاا  فتتتت  
أغتاا  الحاكت  % من الطاا  المستتيام  فت  52اال المساحا  الميصص  للمناوا  وتوفيا ما يع

 (. 2211  المالي  السوق هيئ  با )الاأسي  م اان  بأنظم  الحاك  الاأسي  االعتيااي   
كمتتا تتت  االستتتغناء عتتن متتواا مشتتع  وويتتوا بتتاائل لتتتوفيا الطااتت  والمحافظتت  عليهتتا كاالستتتغناء عتتن 

لومتتا  والتتت  بتتاواها تولتتا حتتااا  واستتتباالها استتتياا  الكوابتتل النحاستتي  فتت  التمايتتاا  الياصتت  بالمع
ياى تشمل الت نيا  الالسلكي  والمعتما  علت  ت ليل استياا  الطاا   بت نيا  أ بت نيا  بايل  لغا 

ضتتمن شتبك  ذكيتت  واحتا  لت ليتتل التكلفتت   ونظمت  الصتتو  والفيتايأالفتايبا والشتتبكا  المتكاملت   وامتتق 
 (. 2211  ي المال السوق هيئ  با ) والطاا  معا.

( نتائج المقارنة في تظليل الواجهات باستخدام الكاسرات الشمس توضح أفضل زاوية الستخدام كاسرات الشمس في تقليل 51-5شكل )

هي األفضل من زوايا الميل   11ºالميل الموازية لمسار الشمس مؤشر االكتساب الشمسي فترتي الشتاء والصيف ثبت أن زاوية 

 األخرى. حيث تمنع نفاذ أشعة الشمس تماماً خالل الصيف, ما عدا فترات قليلة خالل شهر سبتمبر 

 هـ(3121المصدر: تنسيق الباحث ومرجع الزعفراني, )
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 ها في االعتيادية.  تمقارنة بمثيل% من الطاقة في نظام الحركة الرأسية 51توفير ما يعادل ( 51-5) شكل

 (.م2133 ,المالية السوق هيئة برجالمصدر: )
 

استخدام حساسات ضوئية على الواجهات للتحكم باإلضاءة ليال ونهارا.  ( 55-5) شكل  

 (.م2133 ,المالية السوق هيئة برجالمصدر: )
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المعيار
 

 م

 المعايير الفرعية لبرنامج
تقييم االستدامة في 

 التصميم

النقاط
 

 والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف

النقاط التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)المعيار 
االول
): 

كفاءة 
 

ع
وق

ستدامة الم
ا

 

 البيئة على المحافظة 2
 للموقع الطبيعية

0 
 0 الموقع تضاريس  راعاةم

0 
 0 النباتي الغطاء على المحافظة

 المناخية العوامل مراعاة 1
 للمبنى المحيطة

0 

 0 للمبنى المحيطة المناخية العوامل لمراعاة المبنى توجيه

 بشـكل يتماشـى المبنـى لتصـميم وذلـ  للمبنـى التصـميم شكل 0
 0 الموقع في والشمس الهواء حركة مع

 استخدام من الحد 3
 المستهلكة النقل وسائل

 للطاقة

4 

 0 للسيارات مواقف تنظيم

4 
 0 والنارية الهوائية للدراجات مواقف تخصيص

 0  الكبيرة للمركبات النقل شبكة استخدام

 0 المبتكرة الوسائل

 السيول من الحماية 4
 مياه استهالك وترشيد

 األمطار

0 

 الموقع  في واألمطار السيول مياه إلدارة خاصة قنوات عمل
0 

0 

 0 المبنى من األمطار مياه تصريف إدارة

 00 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 00 مجموع نقاط المعيار الرئيسي

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

 بيق المعيار الفرعيوالشروط المتعلقة بتط األهداف

النقاط التفصيلية
النقاط التحصيلية 

 

)ي يقىرا
يث ىة
): 

كفاءة 
 

رة المياه
إدا

ا

2 

 المياه استخدام اعادة
 واألنظمة الرمادية

 المزدوجة

0  

 المياه لتجمع الصحي الصرف شبكة عن منفصلة شبكة إنشاء
 لمعالجتها ومحطة الرمادية

 
0 

 0 المياه لتوزيع ئيسيةالر  الشبكة بجانب شبكة إنشاء

6 
 المياه استهالك ترشيد

 :الري في
0 

 ال والتـــي المبنــى موقـــع لبيئــة ومناســـبة مورقــة نباتـــات اســتخدام
 للعيش المياه من كبيرة كمياتإلى   تحتاج

0 
0 

 0 المياه ترشيد في للتحكم حديثة أنظمة استخدام

 4 صيلية لهذا المعيارمجموع النقاط التح 4 مجموع نقاط المعيار الرئيسي
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المعيار

 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

النقاط  والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف
التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)ي يقىرا
يث ىث 
): 

كفاءة 
 

رة
إدا

 
المواد
ا

5 
 ذات مواد استخدام
 البيئة على الجيد التأثير

 0 0 نساناإل وصحة بالبيئة ضارة غير مواد استخدام 0

0 

 وألوان مواد استخدام
 العزل خاصية لها

 الحراري

3 

 0 الحوائط في الحراري العزل خاصية لها مواد استخدام

 0 األسقف في الحراري العزل خاصية لها مواد استخدام 3

 0 األرضياتو  لواجهاتلمناسبة لبيئة المنطقة  ألواناستخدام 

9 
االستفادة من المواد 
 المعاد تدويرها

 0 0 تدويرها معاد مواد استخدام 0

21 
التخلص من  إدارة

 المواد المهدرة
0 

 0 المبنى في المستهلكة المواد من الهدر استخدام إعادة

0 
 0 المهدرة المواد لجمع الموقع في مخصصة ماكنأ وضع

 7 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 7 يمجموع نقاط المعيار الرئيس

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

النقاط  والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف
التفصيلية
محصلة النقاط 
 

)ي يقىرا
يثةيبع
): 

كفاءة ادارة الطاقة
ا

22 
توفر تقنيات الطاقة 

 والمتجددة البديلة
3 

 0  التسخين عملية في الشمسية الخاليا تقنية استخدام

 0 الكهربائية الطاقة توليد في الشمسية الخاليا تقنية استخدام 3

 0 الكهربائية الطاقة لتوليد الهوائية المراوح تقنية استخدام

21 
مدى ترشيد استهالك 

 الطاقة
4 

 0 والخارجية الداخلية اتالفراغ في ضوئية حساسات استخدام

4 
 0 األسقف جهة من المبنى لجسم ليلظت

 0   الخارجية لألسطح ليلظوت حماية

 0 للفتحات ليلظوت حماية

ا23
استخدام العوازل 

 الحرارية
3 

 0 الحوائط في حرارية عوازل استخدام

 0 األسقف في حرارية عوازل استخدام 3

 0 النوافذ والفتحات في حرارية ازلعو  استخدام
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ا24
ا
ا

مدى مطابقة احتياجات 
 المبنى للبيئة

6 

 0 لمتطلبات البيئة  مراعاة الشكل والتوجيه

6 

 0 أوالبروزات الشمسية الواجهات بالكاسرات على اللالظ توفير
 0 الل على األسقف باألساليب المختلفةظتوفير ال

 0 اءةإلضلتوفير التهوية وا ليةاستخدام أفنية داخ

 0 غالف أخضراستخدام 

 0 براج تهوية ومالقفأاستخدام 

ا22
استخدام وسائل التهوية 

 الطبيعية ضاءةواإل
7 

 0 استخدام أفنية داخلية

7 

 0 براج تهويةأاستخدام مالقف و 

 0 التحكم بحركة وتسخين الهواءات منظومحدى إاستخدام 

 0 الحوائط فتحات عن طريق ضاءةاإل توفير

 0 توفير التهوية الطبيعية عن طريق الفتحات

 0 األسقففتحات في  ن طريقع ضاءةاإل توفير

 0 استخدام مصدات للتحكم في اتجاه حركة الهواء

 03 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 03 مجموع نقاط المعيار الرئيسي

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

النقاط  والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي األهداف
التفصيلية
محصلة النقاط 
 

(
س(
المعيار الخام

: 
كفاءة البيئة الصحية الداخلية للمستخدمين
ا

 المتجددة التهوية توفرا26
 تحسينها ومدى

5 

 0 داخلية فنيةأ استخدام

5 

 0 ومالقف تهوية براجأ استخدام

 0 الفتحات طريق عن التهوية توفير

 بمستوى التحكم ذات المالئمة يفيالتك أجهزة استعمال
 السنة فترة طوال المرغوبة الهواء

0 

 0 التنقية وعملية الهواء تلوث مسببات رصد أجهزة استعمال

ا25

 ضاءةاإل من االستفادة
 الطبيعية والمناظر

 الخارجية

0 
 0 خضراء ومسطحات داخلية فنيةأ استخدام

0 
 0 البصرية الرؤية لتحقيق الفراغات داخل مالئمة فتحات توفر

 0 الخصوصية تحقيقا20
 0 والخاصة العامة األماكن بين الفصل

0 
 0 التصميم في والنساء الرجال مناطق بين الخصوصية تحقيق
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ا29

 االنتاجية تحقيق
 الحرارية والراحة

 للمستخدمين

3 

 0   األفنية أو الفتحات طريق عن بالطبيعة االتصال تحقيق

0 

 الوظيفـــة مـــع يتناســـب بمـــا الـــديكور ومـــواد األلـــوان نـــوع اختيـــار
 0 المالئمة

 هوخالفـ الميـاه دورات فـرا   عن والعمل المعيشة فراغات فصل
 0 الروائح من تخلصلل تهويةال وتحقيق

ا11

 تشطيبات استخدام
 ضارة غير ومواد

 العامة بالصحة

0 

 0 شعاع أثاث قليل اإل استخدام

تجنــــــب اســــــتخدام المــــــواد ذات إشــــــعاع عــــــالي فــــــي الحــــــوائط  0
 0 واألسقف واألرضيات

ا12
 الضوضاء من الحماية

 والتلوث
3 

 0   قعالمو  اختيار عند العالية الضوضاء ذات مناطقال تجنب

 0   الضوضاء لتخفيف بيئية معالجات استخدام 3

 0 الفراغي التصميم وتنظيم للضوضاء ماصة مواد استخدام

 05 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 07 مجموع نقاط المعيار الرئيسي

المعيار
 

 م

المعايير الفرعية 
 لبرنامج

تقييم االستدامة في 
 التصميم

النقاط
 

النقاط  والشروط المتعلقة بتطبيق المعيار الفرعي هدافاأل
التفصيلية
محصلة النقاط 
 

(
المعيار 

السادس
): 

كفاءة 
التصميم
ا

تكامل العملية ا11
 التصميمية

4 

 0  السابقة المعايير من فأعلى نقطة 30 تحقيق

4 
 0   السابقة المعايير من قطةن 40 تحقيق

 0   السابقة المعايير من نقطة 50 تحقيق

 0   التصميم في مبتكرة أفكار ابتكار

ا13
 مع المبنى توافق
 المحلية الثقافة

 0 0 تحقيق الهوية المحلية 0

 4 مجموع النقاط التحصيلية لهذا المعيار 5 مجموع نقاط المعيار الرئيسي

 60 مجموع النقاط التحصلية  66 مجموع النقاط الكلي

 المعاصرةبرنامج القياس لتقييم المباني  وفق باني جامعة الملك عبدهللاالمحصلة النهائية لتحقيق عدد النقاط في اختبار لم( : 21-5جدول )

 بالبيئة السعودية.
 المصدر : الباحث
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 م

 لبرنامج المعايير الرئيسية 
 في االستدامة تقييم

 التصميم

 التحصيليةعدد النقاط  عدد الشروط والنقاط

 00 00 استدامة الموقع 0
 4 4 كفاءة استهالك المياه 0
 7 7 استخدام الموادكفاءة  3
 03 03  دارة الطاقةإكفاءة  4

5 
البيئة الصحية كفاءة 
 للمستخدمين الداخلية

07 05 

 4 5 التصميمفاءة ك 6
 60 66 المجموع

 اسم المشروع م
مستوى التصنيف لبرنامج 

 (Leedالليد )
التحصيلية في عدد النقاط 

 الرنامج المقترح
مستوى التصنيف في 
 البرانامج المقترح

0 
 المالية السوق هيئة

 بالرياض
 لماسياألالمستوى  66من  60 لماسياالمستوى 

0

5

10

15

20

25

                            
      

              
      

                                      
         
          

             

10

4

7

23

17

5

10

4

7

23

15

4

                                                       

 ( رسم بياني لملخص النقاط التحصيلية لجامعة الملك عبدهللا وفق البرنامج المقترح.51-5شكل )

 المصدر: الباحث
 

 ميرة نورة بالرياض وفق البرنامج المقترح.التصنيف لجامعة األ مستوى (11-5) جدول
 الباحثتنسيق المصدر: 

 

 ق المالية بالرياض وفق البرنامج المقترح ملخص النقاط التحصيلية لمبنى هيئة السو (21-5) جدول
 الباحثتنسيق المصدر: 
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 م

 الرئيسية المعايير 

 لبرنامج
 في االستدامة تقييم

 التصميم

عدد 
الشروط 
 والنقاط

عدد النقاط 
   التحصيلية

لجامعة المل  
 عبداهلل بثول

عدد النقاط 
   التحصيلية
ميرة لجامعة األ

 نورة بالرياض 

عدد النقاط 
   التحصيلية

لمبنى هيئة السوق 
 المالية بالرياض

 00 0 00 00 استدامة الموقع 0
 4 3 4 4 ءة استهالك المياهكفا 0
 7 4 00 7 استخدام الموادكفاءة  3
 03 00 00 03  دارة الطاقةإكفاءة  4

5 
البيئة الصحية كفاءة 
 للمستخدمين الداخلية

07 06 04 05 

 4 4 4 5 التصميمكفاءة  6
 60 53 60 66 المجموع

 ألماسي ذهبي ألماسي التصنيف حسب البرنامج المقترح
تقييم االستدامة في  ية وفق البرنامج المقترح لمعاييرجدول المقارنة بين المشاريع الثالثة في عدد النقاط التحصيل (13-5) جدول

 التصميم, والتصنيف المكتسب.
 الباحثتنسيق المصدر: 

 

 ح لمعايير قياس االستدامة في التصميم. رسم بياني للمقارنة بين المشاريع الثالثة في عدد النقاط التحصيلية وفق البرنامج المقتر (51-5) شكل
 الباحثتنسيق المصدر: 
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 الص  اخل 5-5
 عل  النحو التال : يالص  الفصل اليام  تتمال

هتتتتااف هتتتتذه الاااستتتت  هتتتتو عمتتتتل بانتتتتامق معاصتتتتا يستتتتاعا فتتتت  تح يتتتتق استتتتتاام  فتتتت  أحتتتتا أ -
استتتعاا  بتتاامق ايتتا  التصتتميما  المعماايتت  للمبتتان  بالمملكتت  العابيتت  الستتعواي   ف تتا تتت  

لمعتتاييا المستتتيام  وطتتاق اتعتتاف علتت  لبانتتامق عتتالم  وآيتتا محلتت  ت ليتتام  لل لالستتتاام 
 الت يي  الميتلف .

تتتتتت  ااتتتتتتااح بانتتتتتامق لالستتتتتتاام  فتتتتت  التصتتتتتميما  المعماايتتتتت  للمبتتتتتان  فتتتتت  المملكتتتتت  العابيتتتتت   -
بتل البتاء ستتاام  فت  المشتاوعا  المعماايت  االسعواي   ووضم المعتاييا الالزمت  لتح يتق اال

ن ئيستتتي   وبوااتتتم ستتتت  وستتتتي  معتتتاييا ا ستتتتإلتتت   ا والبنتتتاء  وتن ستتت  هتتتذه المعتتتاييايفتتت  التشتتتي
 يزاء المبان .ا  ليت  ت يي  أشاط

عمتتتل نمتتتوذ  واحتتتا وشتتتامل ميتصتتتا علتتت  هيئتتت  يتتتاول نهتتتائ  لتعبئتتت  البيانتتتا  عنتتتا ت يتتتي   -
 .واقنشاءتصميما  أم مبن  معاصا ابل الباء ف  عملي  التنفيذ 

االستتاام  للبيئت  عمل تحليل وايتباا لل يا  الم تاح  لبانامق ت يتي  التصتمي  المعمتاام فت   -
 نظم  ايا  معمااي  مستاام .السعواي   عل  ميموع  من المشاايم والت  صمم  وف ا أل

(  وحصتتل  علتت  شتتهااا  معتمتتا   وذلتتك علتت  مبتتان  LEEDوهتتو بانتتامق الليتتا العتتالم )
  يامع  الملك عبااهلل  ويامع  األميا  نوا   وهيئ  السوق المالي  بالايا .

اتااح ووضم باائل تصميمي  تساعا ف  تح يق شاوط معاييا االستتاام  ا ف  الفصل ال اا  -
 ف  التصمي   ماتب  ف  نماذ  منااي  تح  كل معياا ائيس  وفاع .
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  لتحقيق العمارة يف تصميمية بدائل :لسادساالفصل  -6
 السررعيد  املقيرراس معررا ر شررط  
 .املقرتح
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 مقدمة 6-1
تييعلل يي ل ج ييق سلصالسييقملفعسييتلف اللمييللفصت ييق سعلفص م قجسييالتت ففيي ل يي لفص  ييق اللفصسييق  فييالفصل يي ل

عل  جييي للإل سال فجلسيييالعلتت الييي قص سئيييالفصسيييم لسالفص مق يييجن ل بيييلل يييقملصم ج يييق سلليييلنل ميييقسسجلجئسسييي
الييللتييعلل يي ل ج  لييال ييملفص ييلفئ لفتل ييسمسالص يي ل مسييقج ل صت السيي لويي  لفصشييج طلفصشييج طل تط سيي لفص

سعلفعسيتلف الفيالفصت ي سعلسيفصت  س سالص  ل مسيقج ل سيالفصشيج طلفص لججيالفيالفص ميقسسجلص ج يق سلتال
ل.لت  سعل فعستلف اصم سئالفصسم لسا ل   هقلتسقلللفص   علفالت  سمللالبال سملفص

ل
تسقوعلفالتط سجلفألف قجلصم  قءلص لفئ لفصت  س سالصسستل قصضج جنلأ هقلتط  ل  قلوا ل ص  هقلو  لف

وييي  لفص ييييلفئ لل يييقجنللييييملجسييي  قتل  يييي جلفص مق يييج ل فهيييعلفص م ييييللفص الساليييالص يييي ل مسيييقجلفجلييييا ل
قص مضلأ لثق تييا لفييت يي مل  ييللنلل طميي الت السالهييق ل صسسييتل قصضييج جنلأمت ضييس سالص يي لفص مييقسسجلفص

ط لفص يقجلنلبيللتت قشيلللمسهلفص   ل لفقص  قلا  هقلبللسختمفلتط سالهقل قختالفلأو ستهقل فص  ب لفص    ل
ل لفصجقفالأ لفص قجن.طبللتختمفل لملفص لفئ ل قلص ل ق تلفالفص  ق مهقل ج  لال ملفص لفئ ل ل

ل
للل



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

222 
 

 امليقع استدامة لتحقيق  تقنيات تصميمية بدائل 6-2
 :لمحافظة على البيئة الطبيعية للموقعل التصميمية البدائل 6-2-1

 مراعاة  تضاريس الموقع: (1شرط رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النباتي الغطاء على المحافظة: (2شرط رقم)
 

 يمها ( مراعاة التضاريس الجبيلية أو تنظ2-6شكل)

 المصدر : الباحث

 

 عادة استخدام تربة التسوية في الردمياتإ( 2-6شكل)

 م2122المصدر : أبا الخيل,

 ستفادة من وضع نباتات محلية والمالئمة مناخيا لموقع المشروع( اال2-6شكل)

 242المصدر: البناء,



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

224 
 

 
 :لمبنىبا المحيطة المناخية العوامل مراعاةالبدائل التصميمية ل 6-2-2

 لمبنىبا المحيطة المناخية العوامل لمراعاة المبنى توجيه: (1شرط رقم)
 

 ( مراعاة النسب المثلى لمنطقة المشروع في التوجيه2-6شكل)

 (م2112المصدر: )فجال, 

 

 ( مراعاة توجيه الفراغات بالنسبة لحركة الرياح والشمس4-6شكل)

 (م2112در: )فجال, المص
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 الموقع في والشمس الهواء حركة مع يتماشى بشكل المبنى لتصميم وذلك للمبنى التصميم شكل(؛ 2شرط رقم)

 

 

( تأثير شكل المبنى على حركة الهواء حول المبنى فتعامد واجهة المبنى على حركة الرياح يزيد من مناطق الضغط 6-6شكل)

 ةلعابرة والداخلالموجب والسالب حول المبنى فيزيد من حركة الهواء ا

 (م2112المصدر: )فجال, 

 

( تأثير ارتفاع المبنى على حركة 7-6شكل)

 الهواء حول المبنى

 (م2112المصدر: )فجال, 
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 :للطاقة المستهلكة النقل وسائل استخدام من لحدالبدائل التصميمية ل 6-2-3
 للسيارات مواقف تنظيم: (1شرط رقم)

 

 والنارية الهوائية تللدراجا مواقف تخصيص: (2شرط رقم)
 
 
 
 
 
 
 

( عزل المواقف تحت األرض وتقليل االعتماد على حركة السيارات داخل الموقع لتقليل استهالك الطاقة 8-6شكل)

 والحد من انبعاثات الكربون

 

 

ماكن في التصميم لمناطق الدراجات حسب نوع المبنى أ( توفير 2-6صورة)

 .كالمباني الرياضية ونحوها

 المصدر:

http://www.uk.all.biz/ar/buy/goods/?group=1092403#54345 
 

 

http://www.uk.all.biz/ar/buy/goods/?group=1092403#54345
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 المبتكرة والوسائل الكبيرة للمركبات النقل شبكة استخدام: (3شرط رقم)
 
 

 
 

( استخدام قطارات للحركة داخل الموقع وعزلها 22-6شكل)

لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة من حركة  ةعن حركة المشا

 السيارات

 .م(2112المصدر: )جامعة الملك عبدهللا, 

( مثال الستخدام الوسائل المبتكرة والحديثة في تقليل استخدام 21-6شكل)

 الموارد 

 http://www.kaust.edu.saالمصدر: 

ع الكبيرة وتحقيق الحركة ( مواقف خاصة للحافالت للمشاري9-6شكل)
 لوقوف للتحميل ابمناطق 

 المصدر:
http://www.alriyadh.gov.sa/ar/news/Pages/news8901.

aspx 
 

http://www.kaust.edu.sa/
http://www.alriyadh.gov.sa/ar/news/Pages/news8901.aspx
http://www.alriyadh.gov.sa/ar/news/Pages/news8901.aspx
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 الموقع في واألمطار السيول مياه إلدارة خاصة قنوات عمل: (4شرط رقم)
 
 

 
 
 

 ت تصميم الموقع في عمل قنوات وميول لتصريف مياه األمطارا( اعتبار22-6شكل)

 http://www.kaust.edu.saالمصدر: 

مكانية إع المياه وين خاصة في الموقع لتجمماكأ( 24-6شكل)

 االستفادة منه 

 http://www.kaust.edu.saاالمصدر: 

مطار وفصلها عن شبكة مياه األ( تصريف 22-6شكل)

 الصرف الصحي

 .http://wwwالمصدر:

http://nooornews.blogspot.com/2011/01/blog

-post_7875.html 

http://www.kaust.edu.sa/
http://www.kaust.edu.sa/
http://www.kaust.edu.sa/
http://www.kaust.edu.sa/
http://www.kaust.edu.sa/
http://nooornews.blogspot.com/2011/01/blog-post_7875.html
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 المبنى من األمطار مياه تصريف إدارة: (5شرط رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصريف مياه األمطار في األسطح المكشوفة لتوفير مجاري ( 22-6) شكل
 (2122) ,جديدة حياتية أساليب ذات عمارةالمصدر: 

 

 ( تخصيص أماكن لتجميع مياه المطر للمبنى الستغاللها بعد عملية التصفية26-6شكل)

 http://dc252.4shared.com/doc/uZ1VzWH5/preview.html المصدر:تنسيق الباحث,
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 المياه استهالك في كفاءة لتحقيق وتقنيات تصميمية بدائل 6-3
 :المزدوجة واألنظمة الرمادية المياه استخدام عادةإل البدائل التصميمية 6-3-1

 لمعالجتها ومحطة الرمادية المياه عيلتجم الصحي الصرف شبكة عن منفصلة شبكة إنشاء :(2و)(1شرط رقم)
 المياه لتوزيع الرئيسية الشبكة بجانب شبكة وإنشاء

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل

( االستفادة من المياه الرمادية في استعمالها للمراحيض عن طريق خطوط 27-6شكل)

 ة للتنقيةخاصة ومحط

-http://www.fakiehالمصدر: 

rdc.org/showpaper.php?action=showpaper&paperid=41705 

 

( نموذج إلعادة تدوير المياه الرمادية لصالح 2-6صورة )

 المراحيض.

-http://www.maanالمصدر: 

ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php 

 

( فصل شبكة المياة الرمادية المعاد استخدامها عن 28-6شكل)

 المياه السوداء

-http://www.maanالمصدر: 

ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php 

 

 

http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
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ل

 :المزدوجة واألنظمة الرمادية المياه استخدام عادةإل البدائل التصميمية 6-3-2
 لمعالجتها ومحطة الرمادية المياه عيلتجم الصحي الصرف شبكة عن منفصلة شبكة إنشاء :(2و)(1شرط رقم)
 اهالمي لتوزيع الرئيسية الشبكة بجانب شبكة وإنشاء

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

نواعهأرسم توضيحي لعملية االستفادة من المياه الرمادية والملوثة)السوداء( لصالح النبات ب ( 22-6شكل )  
 الباحث, المصدر: 
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ل
ل
ل

 :الري في المياه استهالك ترشيدل البدائل التصميمية 6-3-3
 الميرراه مررن كبيرررة كميررات لررىإ تحتررا  ال والترري المبنررى موقررع لبيئررة ومناسرربة مورقررة نباتررات اسررتخدام (:1شرررط رقررم)

 للعيش
ل

استخدام المياه الرمادية لصالح النبات في الري ومن ثم يتم تجميع الفائض في فراغ ليعاد  ةادإع( 22-6شكل)

 استخدامها لصالح المراحيض 

 http://ether-ts.com/ar/?p=125 المصدر:

لى كميات كبيرة من المياه ما أمكن, لها دور في تلطيف الهواء إ( استعمال نباتات ال تحتاج 21-6شكل)

 اللظوتوفير ال

 الباحث المصدر:

http://ether-ts.com/ar/?p=125
http://elbah.maktoobblog.com/category/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/
http://elbah.maktoobblog.com/category/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/


 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

222 
 

 

ل
 المياه ترشيد في للتحكم حديثة أنظمة استخدام (:2شرط رقم)

ل

 

مكان .( االكتفاء بالمياه الرمادية في الري للنباتات المحلية قدر اإل22-6شكل )  

 http://www.phg.org/kids/kidscorner.asp?si=109المصدر: 

 ( استخدام نظام التنقيط في الري.22-6)شكل 

-http://www.maanالمصدر: 

ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.ph

p 

 

 ( استخدام حساسات في حنفيات المياه .24-6شكل )

المصدر: 

http://store.plus.ps/index.php?dispatch=pro

ducts.view&product_id=389 

 

http://www.phg.org/kids/kidscorner.asp?si=109
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue24/Friends.php
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 المواد استخدام في كفاءة لتحقيق وتقنيات تصميمية بدائل 6-4
 :جيد على البيئةستخدام مواد ذات تثيير ال البدائل التصميمية 6-4-1

 اإلنسان وصحة بالبيئة ضارة غير مواد استخدام (:1شرط رقم)

ل
البناء لتنفيذ المشروع, أو في اختيار نسان سواء في اختيار مواد هنا يتم استخدام مواد غير ضارة بالبيئة وبصحة اإل

لنوعية التشطيب أو التأثيث الداخلي للمبنى.

 

 : الحراري العزل خاصية لها وألوان مواد ستخدامال البدائل التصميمية 6-4-2
 واألسقف الحوائط في الحراري العزل خاصية لها مواد ستخداما  :(2و)(1شرط رقم)

ل
ل

 واألرضيات الواجهات في المنطقة لبيئة مناسبة ألوان استخدام :(3شرط رقم)
 

الخارجية لتحقيق  واألرضياتالواجهات  تكسيةهنا يمكن استخدام األلوان المناسبة لبيئة الموقع في 

الفاتحة في المناطق الحارة لعكس  األلوانكاستخدام  المخصصة األماكني غرض العزل الحراري ف

 الشمسي, اإلشعاعة أشعة الشمس وبالتالي يقل امتصاص حرار

 واأللوان الغامقة في المناطق الباردة لرفع درجة الحرارة.

 ( استخدام العازل الحراري في األسقف26-6شكل)

  هـ.2426ال حمود,المصدر: 

 

( استخدام العازل الحراري من الفلين في الحوائط 22-6شكل)

 من الداخل أو الخارج

  هـ.2426ال حمود,المصدر: 
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 : الستفادة من المواد المعاد تدويرهال البدائل التصميمية 6-4-3
 تدويرها معاد مواد استخدام (1شرط رقم)

ل
ل

 : التخلص من المواد المهدرة إلدارة البدائل التصميمية 6-4-4
 المبنى في المستهلكة المواد من الهدر ستخداما إعادة  (1شرط رقم)

 

بعض  ةتكسياستخدام مواد الهدر في تبليط ممرات خارجية لموقع المبنى أو في  إعادة إمكانية

 الفراغات الداخلية من المباني 

 المهدرة المواد لجمع الموقع في مخصصة ماكنأ وضع   (2شرط رقم)
 

ن استخدامها والناتجة عن المواد المستخدمة في التنفيذ لتنظيم التخلص من المواد التي ال يمك

 والتشطيب

 ا لصالح المبنى( استخدام مواد معاد تدويره2-6صورة )

 http://www.greenhomebuilding.com/earthship.htm المصدر:
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 لطاقة دارةإ في كفاءة لتحقيق وتقنيات تصميمية بدائل 6-5
 والمتجددة: البديلة الطاقة تقنيات ريتوفل البدائل التصميمية 6-5-1

 التسخين عملية في الشمسية الخاليا تقنية استخدام (:1شرط رقم)
 

       

 

        

 استخدام تقنية الخاليا الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية (:2شرط رقم)
     

      

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( نظام تقنية ربط السخان الشمسي بالسخان 27-6شكل )

 الكهربائي المنزلي في تبريد وتدفئة المياه

 م(2226المصدر: الغزاوي, )

 على سطح المبانيها مكانية استخدامإ( 22-6شكل)

 solar-http://www.china-المصدر:

factory.com/ 

 

الت لواجهات ظمكانية وضعها كمإ( 4-6صورة)

 المباني

 م(2112المصدر: )بلحاج,

 ( رسم تخطيطي لنظام التسخين الشمسي 28-6شكل )

 م(.2226المصدر: الغزاوي, )

مكانية وضعها إ( 2-6صورة)

 ات.الت لمواقف السيارظكم

 م(2112المصدر: )بلحاج,

http://www.china-solar-factory.com/
http://www.china-solar-factory.com/
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 الكهربائية الطاقة لتوليد الهوائية المراوح تقنية استخدام (:3شرط رقم)
 

       
 

        

ل

 نتاج طاقة كهربائيةإ( استعمال توربينات الهواء في 21-6شكل)

 http://www.solarserver.comالمصدر: 
حرارية إلنشاء تيارات هواء  ة( استخدام مدخن22-6شكل)

الجانب صاعدة وإزالة الهواء الساخن. ويتم بناؤها على 

المشمس من المبنى. حيث يتم استخدام لوحة ممتصة 

للحرارة من المعدن األسود إلنشاء هواء أكثر سخونة مما 

يجعله يرتفع بشكل طبيعي. وهذا يجذب الهواء لألعلى ثم 

 للخارج, وتساعد المروحة في سرعة حركة الهواء.

 .http://wwwالمصدر: 

 http://www.planetseed.com/ar/node/102338 

http://www.solarserver.com/
http://www.solarserver.com/
http://www.solarserver.com/
http://www.solarserver.com/
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 اقة:لمدى ترشيد استهالك الط البدائل التصميمية 6-5-2
 والخارجية الداخلية الفراغات في ضوئية حساسات استخدام (:1شرط رقم)

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( وضع حساسات استشعار للحركة داخل الفراغ للتحكم باإلضاءة داخل الفراغات 22-6شكل)

 /http://www.enocean-alliance.org/en/officeالمصدر: تنسيق الباحث , 

 اع لتطبيق نظام استخدام الحساسات الضوئية داخل الممرات المغلقة بين الفراغات( قط24-6شكل)

  http://www.pir-motion-sensor.com/sensor-lights-corridors-passages.phpالمصدر:

 

 ( مسقط لتطبيق نظام استخدام الحساسات الضوئية داخل الممرات المغلقة بين الفراغات22-6شكل)

  http://www.pir-motion-sensor.com/sensor-lights-corridors-passages.phpالمصدر:

http://www.pir-motion-sensor.com/sensor-lights-corridors-passages.php
http://www.pir-motion-sensor.com/sensor-lights-corridors-passages.php
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 داريةالضوئية داخل فراغات المكاتب اإل نظام استخدام الحساسات( تطبيق 22-6شكل)

 /http://www.enocean-alliance.org/en/officeالمصدر: 

 ( تطبيق نظام استخدام الحساسات الضوئية داخل فراغات غرف الفنادق26-6شكل)

 /http://www.enocean-alliance.org/en/officeالمصدر: 

 تخدام الحساسات الضوئية داخل المنازل الذكية( تطبيق نظام اس27-6شكل)

 /http://www.enocean-alliance.org/en/officeالمصدر: 
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 األسقف جهة من المبنى لجسم ليلظت (:2شرط رقم)

     

 (4-4-7) الفتحات واألسقف  ليلالموضحة في تظالبدائل التصميمية  لى إباإلضافة      
 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح ألشعة الشمس.المنكسرة والقباب لتقليل تعرض األ( استخدام األسقف 28-6شكل)

 م(2111المصدر: )علي,

شعاع الشمسى وحدوث ى باستخدام أسقف معدنية عاكسة لإل( أسلوب تظليل أسقف المبان41-6شكل)

 تيارات هوائية
 المصدر: الباحث.

 سقف المزدوجة لعمل عزل هوائي ألسقف المباني.( استخدام األ22-6شكل)

 (2112مصدر: الباحث, )فجال,ال
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 مدى ترشيد استهالك الطاقة:ل البدائل التصميمية 6-5-3
   الخارجية لألسطح ليلظوت حماية (:3شرط رقم)

 

       
 

        

 ليل للفتحاتظحماية وت (:4شرط رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 

اث بروزات في الواجهات لعملية ( احد6-6صورة)

 ظالل اإل

  Colt,2012المصدر: 

 ( استعمال كاسرات متحركة  42-6شكل)

   Colt,2012المصدر: 

لل ظجزاء من الواجهة يحمي ويأبراز إ( 42-6شكل)

 شعة الشمس أسطح من األ

 المصدر: الباحث

 ونسبة نفاذ األشعة للداخل.( تأثير وسائل التظليل على الفتحات 44-6شكل )

 هـ2424المصدر: تنسيق الباحث, الثروة,

 

 شعاع عن طريق الكاسرات الشمسية من تغطية الفتحات لحمايتها من اإلنواع مختلفة أ( 42-6شكل)

 Keith and Andreas (2012)المصدر: 
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 ى الفتحاتعلأ( معامل خط الظل لحساب البروز 2-6جدول)

 (.2112فجال,)المصدر: 

 

 ( طريقة حساب عرض البروز األفقي أعلى الفتحات42-6شكل)

 .( 2112فجال, (المصدر: الباحث, 

http://quran-m.com/container.php?fun=artview&id=964
http://quran-m.com/container.php?fun=artview&id=964
http://quran-m.com/container.php?fun=artview&id=964
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 الستخدام العوازل الحرارية: البدائل التصميمية 6-5-4
 والنوافذ وفي األسقف ائطو استخدام عوازل حرارية في الح :(3و)(2(و)1شرط رقم)

 
     

      

 

       

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نواع كثيرة من العوازل الحرارية للمباني يمكن تحقيقها في مواضع مختلفة من المبنىأ( هناك 46-6شكل)

  html-article-extend-http://www.bonah.org/news.1306المصدر:

 

( قطاع وعزل بالطات األسقف لألسطح 48-6شكل )

 الخارجية
 تنسيق الباحث المصدر:

 

ل زاقطاع  للحائط المزدوج ووضع الع (47-6)ل شك

رضيةالحراري في الحائط والبالطة األ  

 المصدر: تنسيق الباحث

http://www.bonah.org/news-extend-article-1306.html
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

زل الحرارياللحائط المزدوج ووضع الع فقي( مسقط أ42-6شكل)  
 تنسيق الباحث المصدر:
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 مدى مطابقة احتياجات المبنى للبيئة:ل البدائل التصميمية 6-5-5
 لمتطلبات البيئة مراعاة الشكل والتوجيه (:1شرط رقم)

 

 (2رقم )الجدول  الموضحة فيالبدائل التصميمية  لى باإلضافة إ

 

 ( التوجيه الجغرافي المناسب للمبنى في المناطق الرئيسية بالمملكة22-6شكل)

 هـ(2424 الثروة,( المصدر: تنسيق الباحث, 

 

 حمال التكيفأيادة وتوجيه المبنى على ز( تأثير شكل 21-6شكل)

 هـ(2424 الثروة,( المصدر: تنسيق الباحث, 

http://www.bonah.org/news-extend-article-1306.html
http://www.bonah.org/news-extend-article-1306.html
http://www.bonah.org/news-extend-article-1306.html
http://www.bonah.org/news-extend-article-1306.html
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ل
 البروزات الل على الواجهات بالكاسرات الشمسية أوظتوفير ال (:2شرط رقم)

 

 (2-4-7) ليل الفتحات واألسقف موضحة في تظلاالبدائل التصميمية  باإلضافة الى 

 

( استعمال كاسرات متحركة 8-6صورة )

 ومنزلقة)أفقية(

ةسقف بارزة عن مستوى الواجهأو  

   (Colt,2011)المصدر: 

عوارض خشبية تمثل  ( تحقيق الظل عن طريق22-6شكل )

 فقيةأكاسرات شمسية 

 هـ(2424المصدر: )الثروة, 

 

( بروزات على الواجهات المائلة بكاسرات شمسية 7-6صورة )

 متماشية مع ميول التصميم

 (  (Colt,2011المصدر: 

( تحديد زوايا الظل الرأسية واألفقية عن طريق 22-6شكل)

 كاسرات الشمس 

 .(2112فجال,)المصدر: تنسيق الباحث, 

http://quran-m.com/container.php?fun=artview&id=964
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 األسقف باألساليب المختلفةالل على ظتوفير ال (:3شرط رقم)
 

 (2-4-7) ليل الفتحات واألسقف ظالموضحة في تالبدائل التصميمية  لى باإلضافة إ

 

 بواسطة تغطيات األسقف البارزة على المبنى الظالل (: تحقيق 24-6شكل )

 http://mansourthinkbook.blogspot.com/2012/06/blog-post.htmlالمصدر: 

 

 ل ومنتجة للطاقةظالمال أسقف من خاليا شمسية توفر ال( استع22-6شكل)

   Colt,2011المصدر: 



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

248 
 

 

 واإلضاءة الطبيعية التهوية لتوفير داخلية أفنية استخدام (:4شرط رقم)
 

 (2لى البدائل التصميمية الموضحة بالجدول رقم )إضافة باإل

 

 استخدام أسطح خضراء (:5شرط رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضاءة طبيعيةإخلية لتنظيم حركة الهواء وتوفير ( أفنية دا26-6شكل)  

   Colt,2011المصدر

( استعمال غطاء نباتي عازل على واجهات 28-6شكل)

 المبنى

   Colt,2011 مصدرال

( استعمال غطاء نباتي عازل على األسطح27-6شكل)  

  Colt,2011 المصدر
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 تهوية فقومال أبرا  استخدام (:6شرط رقم)
 

 (21باإلضافة إلى البدائل التصميمية الموضحة بالجدول رقم )

 

 ( استخدام برج تهوية عن طريق التسخين الشمسي 61-6شكل)

   Colt,2011المصدر: 

المختلفة الوظائفسطح المباني ذات أسطح الخضراء على ( استخدام األ22-6شكل)  

 Brady, 2010المصدر: 
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 :ضاءة الطبيعيةسائل التهوية واإلستخدام و ال لبدائل التصميميةا 6-5-6
 واإلضاءة الطبيعية التهوية لتوفير داخلية أفنية استخدام (:1شرط رقم)

 
نظام 
الفناء 
 املستخدم

 األشكال شرح تفصيلي

استخدام نظام الفناء املكشوف
 

عمل على فناء مكشوف ومظلل ي
هنارا,  هتربيد األسطح املطلة علي

غات, ىل داخل الفراإليتنقل اهلواء 
ويف الليل تصعد احلرارة باإلشعاع 

هواء  امن الفناء ليحل مكاهن
بارد, وميكن استخدام النباتات 

لعملية  هواملسطحات املائية داخل
 (2002تلطيف اهلواء.)فجال,

 

استخدام نظام الفناء بالتحكم يف غلق السقف
 

سقف متحرك لعملية  ذوفناء 
الفتح والغلق للتحكم يف البيئة 

فصلي يف للمبىن  يةالداخل
الصيف والشتاء, حبيث يغلق 

سقف الفناء هنارا يف فرتة الصيف 
ملنع أو تقليل دخول أشعة 
ىل إالشمس واحلرارة اخلارجية 

الداخل, وتفتح ليال للتخلص من 
رجات احلرارة العالية عن طريق د
شعاع, وأما فرتة الشتاء تعكس اإل

العملية ليال 
 هـ(4121وهنارا.)الثروة.

 

(.62-6شكل)  
 أفنية ذات تحكم في غلق السقف

(.62-6شكل )  

 نظام الفناء المكشوف
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است
خدام نظام األفنية احمليطة باملبىن

 

تصميم أفنية حميطة باملبىن خللق 
تيارت هوائية للفراغات الداخلية, 

اء وميكن استخدام أحدمها فن
مظلل باألشجار وهواءه بارد, 

خر معرض لإلشعاع الشمسي آو 
ه ساخن, حبيث تتولد ؤ وهوا

تيارات احلمل احلراري بالنهار 
اغ ىل الفر إمارة بالفراغ البارد 

الساخن مارة بالفراغات الداخلية 
 (.2002للتهوية.)فجال,

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.64-6شكل)

 أفنية داخلية تعمل على تنظيم حركة الهواء

 يف املباين.ضاءة واإلالتهوية لعملية  األفنية( استخدامات وأنواع 2جدول)

 الباحث. ورسماملصدر: تنسيق 

 

 (.62-6شكل)

 أفنية جانبية  تعمل على تنظيم حركة الهواء احدهما مضلل باألشجار



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

222 
 

 تهوية برا أو  مالقف استخدام (:2شرط رقم)

النوع 
 والنمط

 رسم توضيحي توضيح

ملقف هواء )بادجري(
 هضـالعأ يعلـو املبـىن عبارة عـن بـر  

ومتجــــــه  ــــــو تقريبــــــا مــــــرت يف مــــــرت 
الريـــــاح املرغوبــــــة ليلــــــتق  اهلــــــواء يف 

ىل فراغـــــــــات إلصـــــــــيف ويـــــــــدخلها ا
 هـ(4121الثروة املبىن الداخلية. )

 

ملقف لتلطيف اهلواء
 

اســــتخدام امللقــــف لتلطيــــف درجــــة 
هلـــواء ورفـــع نســـبة الرطوبـــة, حـــرارة ا
جلزء فخارية هبا ماء يف ا ةيآنبوضع 

ـــــــــوي لعمليـــــــــة التســـــــــر  عـــــــــرب  العل
ىل كمية الفحم يف اجلزء إ امساماهت

علــى السـفلي مــن امللقــف املوضــوع 
شـــــــــــــبا ليمـــــــــــــتص ذرات امليـــــــــــــاه, 

ىل إالتايل تقل درجة احلرارة املارة وب
 م(2002)فجال, الفراغات.

 

بر  رياح
 

عن بر  مرتفـع مربـع الشـكل  عبارة
ربعـــــة أجـــــزاء مو ـــــلة أىل إومقســـــم 

تم فيه لفراغات داخلية من املبىن وي
ىل إاســــــــــتقبال الريــــــــــاح وتوجيههــــــــــا 

الــــداخل حســــب احلاجــــة بواســـــطة 
ة أو نوافــد بــغ الغــرف نوافــد داخليــ
 هـ(4121الثروة والرب . )

 

 (.66-6شكل)

نظام المقف للمناطق 

 الحارة الجافة

 (.67-6شكل)

 نظام أبراج الرياح

 (.62-6شكل)

قف للمناطق لنظام الم

 لحارة ا
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حوائ  و 
أ

برا  رياح
 

عبـــــــارة عـــــــن بـــــــر  مـــــــوا ي لطــــــــول 
احلـــــوائ  وتســـــتخدم علـــــى عكـــــس 

الريــــاح حبيــــث تســــحب اهلــــواء بــــر  
ىل اخلـــــار  مـــــن املنـــــاطق إالســـــاخن 

الداخليــة, عــن طريــق دخــول اهلــواء 
البارد من البهو أو فتحات سفلية, 

اين الـــ  ويفضـــل اســـتخدامه يف املبـــ
, تزيـــــــــد عـــــــــن دوريـــــــــن. )الثـــــــــروة ال

 هـ(4121

 

بر  تربيد
 

مقار  لعمل ملقف اهلواء,  هوعمل
ولكــــــــن هنـــــــــا ميكـــــــــن الـــــــــتحكم يف 
دخــول الريــاح مــن االرــاه املرغــو  
ويف تغطيـــــــــــة الفتحـــــــــــات حســـــــــــب 

 هـ(4121الثروة احلاجة. )
 
 
 
 
 

 

املدخنة الشمسية
 

عبــــارة عــــن بــــر   ــــغري احلجــــم يف 
هــــــــة للشــــــــمس أعــــــــاله نافــــــــدة موج

وأخــــــــــــر  فتحــــــــــــة  ابلــــــــــــة للفــــــــــــتح 
واإلغــال , خلــرو  اهلــواء الســاخن, 
حبيـــث ترفـــع أشـــعة الشـــمس درجـــة 
حـرارة اهلـواء يف املنطقــة العلويـة مــن 
املدخنــة هنــارا وتفــتح نافــدة التهويــة 
 هخلــرو  اهلــواء الســاخن, و ــل حملــ

ــــــــدخل  ــــــــارد ي ــــــــاطق إهــــــــواء ب ىل املن
الداخلية للمبىن عن طريق فتحـات 

الثـــروة ة االرتفـــاع. )أخـــر  منخفضـــ
 هـ(4121

 

 (.68-6شكل)

 حائط وبرج رياح

 (.62-6شكل)

 نظام برج التبريد

 (.71-6شكل)

 نظام المدخنة الشمسية
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 برا  التهوية بدائل استخدام املال ف وأ( 3-6جدول)

 الباحث. ورسمصدر: تنسيق امل

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
 

أ
برا  رياح تعمل بالضغ 

 

وهــــدا النــــوع يســــتخدم بنجــــاح 
ـــــــدما تكـــــــو  درجـــــــة حـــــــرارة  عن
اهلــواء اخلــارجي أ ــل مــن درجــة 
اهلــــــــــــــواء الــــــــــــــداخلي, وميكــــــــــــــن 
االســــتفادة مــــن ترطيــــب اهلــــواء 
الــــــداخل يف األمــــــاكن اجلافــــــة. 

 م(2002 )فجال,

 

أ
ص احلرارية

برا  رياح تعمل باخلوا
 

قــــة بطريدم هــــدا النــــوع خويســــت
اخــتالف الكثافــة ويســتفاد مــن 

شـــــــعاع الشمســـــــي املخـــــــزو  اإل
اهلــــــواء داخــــــل الــــــرب   يف حركــــــة

فتـــــــــتم عمليـــــــــة  هلتتغـــــــــري كثافتـــــــــ
التربيـــــد للفراغـــــات باالســـــتفادة 

فتحــات نانويــة يف احلــوائ   نمــ
 أو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع األفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

 م(2002)فجال,

 

(.72-6شكل)  

 نظام ابراج تعمل بالضغط

(.72-6شكل)  
براج تعمل بالخواص الحراريةنظام أ  
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  الهواء وتسخين بحركة التحكم منظومات حدىإ استخدام(:3شرط رقم)
 

منظومة 
التسخغ 
 احلراري

 الرسم التوضيحي الشرح

منظومة اجملمع الشمسي يف تدفئة اهلواء
 

عــــــــــــــــن  ةوهــــــــــــــــو عبــــــــــــــــار 
مــــــع اجملاالســــــتفادة مــــــن 

الشمسي اهلوائي املعدين 
ة شـــــعأيف الكســــب مـــــن 

الشــمس يف تدفئــة املبــىن 
ـــــى  عـــــرب مـــــرور اهلـــــواء عل

شـمس السطح املقابل لل
لتســــــخينه والصــــــعود بــــــه 

طبقـــــــــــــــــات  علـــــــــــــــــىأىل إ
الفراغــات العلويــة ليحــل 

 حمل اهلواء البارد.

 

منظومة اجلدار احلراري ملوسم الصيف والشتاء
 

ـــــــــــــة اهلـــــــــــــواء  وهـــــــــــــو تدفئ
للفراغــــــــــــــات الداخليــــــــــــــة 
النــــــــــــات  مــــــــــــن اجلــــــــــــدار 

عن احلراري واملخز  به, 
ة يف طريــــــق خــــــز  احلــــــرار 

اجلـــدار ســـاعات شـــرو  
عادة انتشار إالشمس, و 

املخــزو  علــى الفراغــات 
 بعد غرو  الشمس.

 

 ( نظام استعمال الجدار الحراري في تسخين وتبريد الهواء74-6شكل)

 المصدر: تعديل الباحث.

 

 ي تدفئة الهواء شتاءمة المجمع الشمسي ف( منظو72-6ل)شك 

 المصدر: تعديل الباحث.
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منظومات الكسب املباشر ألشعة الشمس
تعمل هده املنظومة  

على استغالل أشعة 
الشمس النافدة خالل 

سقف أو جدار 
 جاجي مما يساعد على 

حبس احلرارة النافدة 
على  وبالتايل يساعد

رفع درجة حرارة احليز 
 بعد مدة  منية  صرية.

 

منظومة البيت األخضر املال ق للمبىن
 

ــــــارة عــــــن فــــــراغ  وهــــــو عب
مال ـــق للمبــــىن وموجــــه 

بفتحـــات  جلهـــة اجلنـــو 
ذ أشــــــعة انفــــــ جاجيــــــة إل

مس المتصــــــــــــاص الشــــــــــــ
جــــــــزء منهــــــــا وانعكــــــــا  

وحتــــــــول , جلــــــــزء ا خــــــــرا
تات يئات اهلواء والنباجز 

الداخليـــــة هـــــده األشـــــعة 
 راريــــة كامنــــةىل طا ــــة حإ

بقائهــا  متتــا  بطــول مــدة
تســـــاعد علـــــى  حبيــــث ال

فــــــــــرتة  فقــــــــــداهنا خــــــــــالل
الغـــــــــالف  املســـــــــاء مـــــــــن

 الشفاف.

 

 ( نظام استعمال الكسب المباشر لحرارة لشمس72-6شكل)

 المصدر: تعديل الباحث.

 

 لجدار الحراري في تسخين وتبريد الهواء( نظام استعمال ا76-6شكل)

 المصدر: تعديل الباحث.
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منظومة بركة املاء الشمسية 
 

وتستعمل يف املناطق 
املعتدلة املناخ, حيث 

تعمل على كسب أشعة 
الشمس, وخزهنا يف 
املاء, لالستفادة من 
حرارهتا يف التدفئة 

 التربيد عند شتاء, ويف
غلق السقف  يفا, 
وهي عادة تستخدم 
على أسطح املباين 

بطريقة وضع املاء على 
حوض معدين أو 

 خرساين.

 

منظومة البناء املغلق املزدو 
 

عــــــــــــــــن  ةوهــــــــــــــــو عبــــــــــــــــار 
ــــىن  االســــتفادة بوضــــع مب
 جـــــــــــــــــاجي يف اجلهـــــــــــــــــة 
اجلنوبيـــة متصـــل بغـــالف 
هتويـــــــــــــــة مـــــــــــــــن اجلهـــــــــــــــة 
الشــــــــــــمالية, واألرضــــــــــــية 
  والســـقف, ليعمـــل علـــى

يف داخـل  كسب احلرارة
الغـــالف, وتنقـــل احلـــرارة 

ىل حيز الفراغ الـداخلي إ
للمبــىن, و ــد يســاعد يف 

نظومـــــــــة حركـــــــــة هـــــــــده امل
عمــل مروحــة دفــع اهلــواء 

الف لتدوير على الغأيف 
اهلــــــــــواء بــــــــــغ الســـــــــــقف 

 رضية واحلوائ .واأل

 

 
 
 

 صميمية لمنظومات اكتساب الحرارة داخل المباني.( البدائل الت4-6جدول)

 المصدر: تنسيق وتجميع الباحث.

 

( نظام استعمال بركة الماء الشمسية في تسخين وتبريد 77-6شكل)

 الهواء

 المصدر: تعديل الباحث.

 

 ( نظام استعمال الجدار الحراري في تسخين وتبريد الهواء78-6شكل)

 المصدر: تعديل الباحث.
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 ( بدائل مختلفة حول االستخدام الشمسي في تدفئة الفراغات81-6شكل)

 Steven V. Szokolay, (2008) المصدر: 

( نموذج الجمع بين بعض منظومات الطاقة الشمسية في حركة الهواء وتسخينه 72-6شكل)

 بالمبنى

 2226المصدر: العزاوي,

 



 دور االستدامة على التصميم المعماري للمباني بالمملكة العربية السعودية

 

222 
 

 الحوائط فتحات يقطر  عن اإلضاءة توفير (:4شرط رقم)
 

 

ضاءة إتأثير تنوع استخدام الفتحات على ( بدائل تصميمية و82-6شكل)

 ات الداخلية وتخفيف البريق.الفراغ

 م(2112المصدر: )رأفت, 

 

ضاءة عن ( تحقيق اإل84-6شكل )

سطح ودخولها من طريق انعكاس األ

 الفتحات

 ,Steven V. Szokolay المصدر

(2008) 

 

 ثر تصميم النوافذ على معامل الضوء الطبيعيأ( 82-6شكل)

 هـ(2428المصدر: )حسن,

 

 ( كسر زوايا فتحات النوافذ.82-6شكل)

 هـ(2428المصدر: )حسن,

 

 صناعية(. –ضاءة بطرق مختلفة )طبيعية الجات معمارية تساعد في توزيع اإل( مع82-6شكل)

 م(2112المصدر: )رأفت, 
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 األسقف في فتحات طريق عن اإلضاءة توفير (:5شرط رقم)
 

يعية عن طريق األسقف ضاءة الطب( توزيع اإل86-6شكل)

 الجمالونية.

 هـ(2428المصدر: )حسن,

 

الضوء عن طريق  ( انعكاس87-6شكل )

 ى الفراغإلاألسطح العاكسة مباشرة 

  :Steven V. Szokolay, (2008) المصدر

 

 

عن طريق ( انعكاس الضوء 82-6شكل )

 ى الفراغإلاألسطح العاكسة مباشرة 

 : Steven V. Szokolay, (2008) المصدر

 

(موضع الفتحات في األسقف وتأثيرها على تقليل بريق 88-6شكل)

 ضاءة في المناطق الحارة شدة اإل

 م(2112المصدر: )رأفت, 

 

(نظام توجيه وامتصاص 21-6شكل)

 لى داخل األفنية المغلقة إالضوء 

 م2112المصدر: بهنش 
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ضاءة في المناطق وتأثيرها على تقليل بريق شدة اإل ( موضع الفتحات في األسقف22-6شكل)

 الحارة 

 م(2112المصدر: )رأفت, 

 

 قف مختلفة.ضاءة الطبيعية من فتحات علوية وجانبية ألس( توزيع اإل22-6شكل)

 هـ(.2428المصدر: )حسن,
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 الفتحات طريق عن الطبيعية التهوية توفير (:6شرط رقم)
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( تأثير حجم الفتحات وارتفاعاتها على حركة الهواء 22-6شكل)

 الداخلية للمبنى.

 هـ.2424المصدر:تنسيق الباحث, والثروة,

 

( تأثير حركة دخول الهواء الداخلي وارتفاع 24-6شكل)

 فتحات دخول وخروج الهواء.

 ـ.ه2424المصدر: تنسيق الباحث, والثروة, 
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( تأثير زوايا دخول الهواء على تهوية 26-6شكل)

 الفراغات.

 هـ.2424المصدر: تنسيق الباحث, والثروة, 

 

 معالجة تدفق الهواء في بعض الفتحات( 22-6شكل)

 هـ.2424المصدر: تنسيق الباحث, والثروة, 

 

 

 لموقعداخل اات  المبنى باعتبار حركة الهواء ( تصميم فتح27-6شكل)

 Group Pty ltd (2009)المصدر: 
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 ءالهوا حركة اتجاه في للتحكم مصدات استخدام (:7شرط رقم)
 

 كم في حركة الهواء( طرق التح28-6شكل)

 ( 2112المصدر: تنسيق الباحث , )فجال, 

 ( طرق التحكم في حركة الهواء22-6شكل)

 م(2226المصدر: )العزاوي, 

 شجار عن المبنىاأل تعادباعملية حركة الهواء وتأثير ( طرق ل212-6( و)211-6شكل )

 ه(ـ2424المصدر: )الثروة,
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 الداخلية الصحية البيئة في كفاءة لتحقيق وتقنيات تصميمية بدائل 6-6
 :تحسينها ومدى المتجددة التهوية ريتوفل البدائل التصميمية 6-6-1

 داخلية أفنية استخدام (:1شرط رقم)
 

 (21وجدول ) (4-4()22موضحة بالجدول رقم )الصميمية لى البدائل التباإلضافة إ

 

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 قفومال تهوية أبرا  استخدام (:2شرط رقم)
 (22وجدول ) (4-4()22موضحة بالجدول رقم )الصميمية لى البدائل التباإلضافة إ

 

 

لى المبنى إالصيف أو يسخن في الشتاء ثم يضخ رض الجوفية حيث يبرد في لى طبقات األإدخال الهواء الحار إ( 212-6شكل)

 ه.ي أعلى المبنى ليتم تجديده بغيررج من فتحات فلتبريده أو تدفئته, وبعد ذلك يخ

 م(Behnisch ,2121المصدر: )

 ( تفاعل المالقف مع فراغ بالطات األسقف واألفنية المحيطة في تحسين التهوية وتجديدها212-6شكل)

 www.bonah.org/news-extend-article-488.html المصدر:

 

 

http://www.bonah.org/news-extend-article-488.html
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 السنة فترة طوال المرغوب الهواء بمستوى التحكم ذات المالئمة فيالتكي أجهزة استعمال (:3شرط رقم)
 

 

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 
 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
لل
ل
ل

( استعمال وحدات تكييف خارجية ذات تحكم 214-6شكل )

 داخلي

 المصدر:

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.ph

p?p=8545606 

 

 ف تعمل بالماء للمناطق الجافةيجهزة تكيأ( استعمال 212-6شكل)

 المصدر:

http://www.almohandes.org/vb/f47/t50947/#axzz2Cfh

0giTG 

 

 ف مركزي بفتحات في األسقف الداخلية.ي( استعمال تكي216-6شكل)

 http://www.aqqqr.com/t93162.htmlالمصدر: 

 ( استعمال المضخات الحرارية للتبريد والتدفئة217-6شكل)

 http://muhannadknol.files.wordpress.com/2009/09/heat-pump-diagram1.gif المصدر: 

http://www.aqqqr.com/t93162.html
http://www.aqqqr.com/t93162.html
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 التنقية وعملية الهواء تلوث مسببات  رصد أجهزة استعمال (:4رقم)شرط 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عادة تنقية الهواء في الفراغات.إجهزة ودكتات لعملية أ( استعمال 218-6شكل)

 http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=8545606 المصدر:

 لة لتبريد وتنقية الهواء الداخلي.( استعمال مكيفات مفصو212-6شكل)

 http://forum.stop55.com/285543.html المصدر:
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 ( استعمال التكييف المركزي المرتبط بتقنية تجديد التهوية الداخلية.221-6شكل)

 http://www.safety-eng.com/ventilation.htm المصدر:
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ل
 :الخارجية الطبيعية والمناظر اإلضاءة من الستفادةل البدائل التصميمية 6-6-2

 خضراء مسطحاتو  ةو خارجيأ داخلية فنيةأ استخدام (:1شرط رقم)

ل5-4-7فصت  س سالفاللصللفص لفئ إ قإلضقفال
 

 

 
ل
ل
ل
ل
ل

 
ل
ل
ل

 الطبيعةمع  البصرية الرؤية لتحقيق الفراغات داخل مالئمة فتحات ريتوف (:2شرط رقم)
 

 

تحتوي على  ةفنية داخلية مغطاأ( استعمال 2-6صورة )

 خضراء مناطق

 /http://www.cumbu.com المصدر:

 فنية الخارجية ير فتحات مناسبة على األ( توف222-6شكل )

 المصدر:

http://www.almuhands.org/forum/showthread.ph

p?t=103539 

فنية الصغيرة بين توفير فتحات على األ( 21-6صورة )

 الفراغات مغلقة بالزجاج لتحقيق الرؤية البصرية

 المصدر:

http://www.besthousedesign.com/2010/05/16/

midcentury-house-theodore-berman/ 

فنية الصغيرة بين الفراغات توفير فتحات على األ ( 222-6شكل )

 مغلقة بالزجاج لتحقيق الرؤية البصرية

 : تنسيق الباحثالمصدر



 التصميم المعماري في االستدامة البيئية للمباني بالمملكة العربية السعوديةدور 

271 
 

ل
 :الخصوصية تحقيقل البدائل التصميمية 6-6-3

 فررري والنسرراء الرجررال منررراطق بررين الخصوصررية تحقيررقو  والخاصرررة العامررة األمرراكن برررين الفصررل :(2و)(1شرررط رقررم)
 التصميم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :للمستخدمين الحرارية والراحة اإلنتاجية تحقيقل البدائل التصميمية 6-6-4
   األفنية أو الفتحات طريق عن بالطبيعة االتصال تحقيق (:1شرط رقم)

2-5-7 لل5-4-7فصت  س سالفاللإصللفص لفئ  قإلضقفال  
ل
ل
ل
ل
ل
ل

لل
ل

لل
ل

ل

اتصال الفراغات الداخلية بالخارجية ( دور الفتحات في 224-6شكل)

 عن طريق الفتحات والخارجات الخضراء

 Group Pty ltd (2009) المصدر:

 رجال في المباني ( تحقيق الخصوصية عن طريق فصل مداخل النساء عن مداخل ال222-6شكل )

 مناطق الخاصة عن المناطق العامةالوفصل 

 المصدر: الباحث
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 لفراغات الخدامات لروائحا من للتخلص تهوية تحقيق (:3شرط رقم)
 

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 ( استخدام مراوح شفط في األسقف مباشرة 226-6شكل)

المصدر

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=5

109090 

 لشفط الروائح في األسقف بأشكال متعددة(  استخدام مراوح 228-6( و )227-6شكل)

 http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=123397&st=720المصدر

في األسقف عن طريق ( استخدام مراوح شفط 222-6شكل)

 تات التكييف دكدكتات بجانب 

المصدر

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php

?p=5109090 

 سقف للخارج( طريقة عمل مراوح الشفط من األ222-6شكل)

 http://www.almuhands.org/forum/showthread.php?t=106521&page=2المصدر:
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ل
 :والتلوث الضوضاء من لحمايةل البدائل التصميمية 6-6-5

   تصميم المسقط عند ةالعالي الضوضاء ذات مناطقال تجنب (:1شرط رقم)
 

 

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 ( توزيع العناصر بالمبنى والحد من التأثر بالضوضاء221-6شكل)

 http://dc433.4shared.com/doc/pfqIDgtu/preview.html مصدرال

 ( كيفية توجيه الكتلة وتشكيلها للحصول على فراغ خارجى هادئ222-6شكل)

 http://dc433.4shared.com/doc/pfqIDgtu/preview.html المصدر
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
لل
ل
ل

   الضوضاء لتجنب بيئية معالجات استخدام (:2شرط رقم)
 

 توفير األفنية الداخلية للحماية من الضوضاء (222-6شكل)
  هـ2428حسن, المصدر: 

 ( استغالل البلكونات فى المبانى العالية للحد من الضوضاء222-6شكل)

 http://dc433.4shared.com/doc/pfqIDgtu/preview.html المصدر

 استغالل كيفيةو ( بعض وسائل التحكم في الضوضاء224-6شكل)

 الطرق ضوضاء من للحد الموقع طبوغرافية
 هـ2428حسن, المصدر: 
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 الفراغي التصميم وتنظيم للضوضاء ماصة مواد استخدام (:3شرط رقم)
 

 

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 لةظ( وضع مواد ماصة على السطح السفلي للم226-6شكل)
 هـ(,2428)حسن, المصدر: 

 

 للصوت في الحوائط ةماص وضع مواد( 222-6شكل)
 هـ(,2428)حسن, المصدر: 

 

معالجات تصميمية لتوزيع الصوت داخل ( 227-6شكل)

 الفراغ
 227هـ,ص 2428حسن, المصدر: 

 

 لدعم الصوت وتوزيعه األسقفتشكيل ( 228-6شكل)
 هـ(,2428ن, )حسالمصدر: 
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 التصميم في كفاءة لتحقيق وتقنيات تصميمية بدائل 6-7
 :التصميمية العملية تكاملل البدائل التصميمية 6-7-1

   التصميم في مبتكرة أفكار ابتكار (:1شرط رقم)
 

  

ل
لاخلالصة 6-5

فص ييلفئ لفصت يي س سالفيي مل لسييق القلعل ييلل ييملت السيي لفصشييج طلص مييقسسجلتالسييسعلفص ج ييق سلفص التييج إ فل ييقمل
فييال سجلفصت ييق سعلفص م قجسييالفص سييتال مسالصتطييلصت السيي لتمييشلفصشييج طل ل ييللأوييعلفصطييج ل فصسيي  تمت ييجلأ

 يملشيج طلشيجطل يملفص يلفئ لفصت ي س سالص ي للقملو فلفصل  لس ضحل مض ل  قصتقصالف ت سسملفص سئا
علفصت ييق سعلفص م قجسييالفييالفص سئييالس ييملفص ج ييق سلفص التييج لصتالسييلمييللفصت يي سعل مييقسسجلتالسييسعلفعسييتلف ال

 سسمل فصتط سج لفأو سالو  لفص لفئ لتأتالفيالتأ سيللبللت  ملو  لفص لفئ ل سقللنلفالفصت ل لفصسم لسا
 السسعلفص التج لسق الق. جق ل ج ق سلفصت

 

( االستفادة من مصادر وموارد الطبيعة لصالح المباني 222-6شكل )  

 واستغالل أكثر من خاصية في استدامة التصميم .

 bocaf.org/earthship.htm-http://www.panaceaالمصدر: ترجمة وتنسيق الباحث, 

 

http://www.panacea-bocaf.org/earthship.htm
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 والتوصيات النتائج :السابعالفصل  -7
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 مقدمة 7-1
التصميم المعماري للمباني بالمملكةة االستدامة على  أثرمن خالل هذه الدراسة قام الباحث بتوضيح 
ومةةةن ثةةةم تةةةم تحليةةةل مفهةةةوم   والعمةةةار مفهةةةوم االسةةةتدامة  العربيةةةة السةةةعودية  وذلةةةت مةةةن خةةةالل تحليةةةل

البيئيةةة  حيةةث تدكةةد دور التصةةميم المعمةةاري ةةةي االسةةتدامة  باالسةةتدامةتةة  التصةةميم المعمةةاري وعالق
البيئيةةة مةةن خةةةالل تحليةةل نمةةةاذ  للعمةةار  ةةةةي البيئةةة السةةعودية والتةةةي عكسةة  صةةةورا مميةة   للتصةةةميم 

المعاصةةر  والتةةي تةةم تصةةميمها وةةة   ةالعمرانيةةم تةةم تحليةةل عةةدد مةةن المبةةاني أو الم ةةاري  المسةةتدام  ث ةة
لوجيةا بثةول  وجامعةة ارميةر  و رية مستدامة  مثل جامعة الملت عبداهلل للعلوم والتكنأنظمة قياس معما

 نور   والمرك  المالي بالرياض.
العديةد مةن النتةائا والتوصةيا    واقتةرار الدراسةا  المسةتهبلية لهةذه الدراسةة  إلى  وقد توصل الباحث

 عليها ةي عمل الدراسة. االستنادووض  أهم المراج  التي تم 
  النتائجأهم  7-2

 التالية:  تتضمن النقاط النتائج مجموعة منإلى  خالل هذا البحث تم التوصل
   ةةةةي تحهيةةة  االسةةةتدامة البيئيةةةة لمبةةةدأ جديةةةد  السةةةالي  ارمفةةةاهيم و التوجهةةةا  و الو  مسةةةميا التعةةةدد

ميم ومن هةذه المفةاهيم لالتصة  الهرن الواحد والع رين اتجاها  حدأهي تمثل و   المجال المعماري
  ل المسةةتدامة العمةةار لو  لالبنةةال المسةةتداملو  المسةةتدامل ولالعمةةار  الخضةةرالل ولالمبةةاني المسةةتدامةل

 .واالستغالل ارمثل للموارد الطبيعية  ةيالحماية البيئإلى تسعى بدورها  كلهاو 
  ظ علةى التةراثالحفةاو المحليةة   العمةار هنةات مجموعةة مةن االتجاهةا  المعماريةة والمتمثلةة ةةي   

ن هةذه االتجاهةا و   الخضةرال لعمار واالبيئية   العمار و   تحمةل أنهةا مسةمياتها  إال اختلفة  ةةي وا 
 وتنفيةذها وت ةغيلها تصةميمها يةتم مبةاني تنةتا  مسةتدامة عمةار  حيةث تحهية  مةن نفةس الهةد 

  تكةالي خفةضإلةى  تهةد  الوقة  نفةس البيئةي  وةةي ارثةر تهليةل ةةي وتهنيةا  تسةهم بدسةالي 
 يةاد  جةةود  البيئةة ف تةةوةير مبةاني صةةديهة  ةةي تسةةهم ةهةي وبالتةاليوالبنةال والصةةيانة   الت ةغيل
 للبيئة(.

 ن المملكةةة العربيةةة السةةعودية ومةةا بهةةا مةةن عمةةار  تهليديةةة ا ةةتهر  بتطبيهاتهةةا الموائمةةة مةة  البيئةةة إ
هةا مةن بمةا لو   لمواكبةة تبنةي مفهةوم العمةار  المسةتدامةةةي نفةس الوقة   ومعوقةا ةةرصةهي تعتبر 

البيئي  لتواة إلنتا  االتحديا   خوض على مصممينالتحف  بالتالي   ممي ا  مناخية واقتصادية
 .م  المناخ السائد بالبيئة السعودية الم يد لمباني ل
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  يلعةةة  المصةةةمم دورا هامةةةا ةةةةي تحهيةةة  وتحفيةةة  العمةةةار  المسةةةتدامة  باعتبةةةاره حلهةةةة الوصةةةل بةةةين
 تبنةيةةي  المسةتثمرت أو المالة إقنةا  علةى الهةادر هةوري   ةالتصةميما  المعماريةة ومةالكي الم ةا

 .اريع م  ةي المستدامة تطبيها  العمار 
 ا إلةةى وتهةةد  العمةةار  المسةةتدامة أساسةةحولةة    مةة  مةةان نةةاتا المبنةةى هةةو مبنةةى يتعةةاي  وينمةةو إ

 نسان والطبيعة.اإلالصحية والنفسية بين  بدعلى صور الحيا م  الطبيعة لمبنى اتعامل 
 ةةي تحهية   اهامةأمرا   يعتبر تحديد دور التصميم المعماري ةي االستدامة البيئيةلنال مهياس بن إ

بيئةة مناسةبة للمسةتخدمين إلةى  ارولى للوصةول وبالتالي ةهي المرحلة    المستدامة أهدا  العمار 
 .المستوى الثهاةيوتحسين 

 ةيها نسبة اإلنتاجية للمستخدمين  ن المباني المطبهة للمعايير المستدامة  هي المباني التي يكونإ
أعلى مةن تلةت المبةاني التةي ت ةيد بالطريهةة التهليديةة والتةي بنية  دون وضة  اعتبةارا  تصةميمية 

 مستدامة.
 عاصةةر   هةةد قامةة  الحكومةةة السةةعودية بةةدور هةةام ةةةي تفعيةةل تطبيةة  مفهةةوم االسةةتدامة للمبةةاني المل

المركة  و لةت عبةداهلل  وجامعةة ارميةر  نةور   ن ةال مبةاني كجامعةة الموذلت من خالل تجاربها ةي إ
المةةةالي بالريةةةاض  متواةهةةةة مةةة  معةةةايير البنةةةةال المسةةةتدام  لن ةةةر الثهاةةةةة بةةةين المجتمةةة  السةةةةعودي 

 والمصممين ةي الرة  من المستوى المعرةي والثهاةي.
 هةةو الحفةةاظ علةةى إدار  ةنجةةد أن مةةن أهةةم معةةايير تطبيهةةا  االسةةتدامة ةةةي التصةةميما  المعماريةة  

نة  ارعلةى نسةبيا بةين حيةث أ .إحاللة عةاد  اسةتخدام  أو قة أثنال مراحل عمر المبنى وحتى إالطا
التطبيهةةةةا  المسةةةةتدامة ارخةةةةرى مةةةةن العناصةةةةر المةةةةذكور  ةةةةةي قيةةةةاس المنظمةةةةا  العالميةةةةة للبنةةةةال 

 المستدام.
 تطبيةة  االسةةتدامة يةةتم ةةةي بعةةض الم ةةاري  الحكوميةةة  والتةةي تةةدخل تحةة  أن إلةةى  توصةةل البحةةث

ةةي الم ةاري  لم يةتم الحصةول علةى معلومةا  لمبنةى لمناقصا  وتنفذ تح  إ را  ممي   بينما ا
 .سب  وأن طب  معايير مستدامةالمعاصر   الخاصة

 ن ةةال مهيةةاس لالسةةتدامة ةةةي التصةةميما  المعماإلةةى  هةةد تةةم الوصةةول بالبحةةثل ريةةة تناسةة  بنةةال وا 
حيةةث  ي مبنةةى ليحهةة  االسةتدامة البيئيةةة.خةةذه ةةةي االعتبةار عنةةد تصةميم أالبيئةة السةةعودية يمكةن أ

مجموعةةة مةةن المعةةايير وال ةةروط يةةتم مةةن خاللهةةا تهيةةيم أي تصةةميم معمةةاري إلةةى  توصةةل الباحةةث
 معاصر ةي البيئة السعودية.
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 المملكة العربيةة  مناخية مختلفة تتمي  بهاالعمار  التهليدية ةي ثالث مناط  ن دراسة واستعراض إ
  المناخية وما ا تهر  ب  عمارتها التهليديةة خصائصها  الواضح ةي بنال على التمايودية  السع

 المعاصر. جديد  لبرناما التصميم المعماري ن ال معايير بيئيةتحليل وا  تحهي  ةي قد ساعد  
  لتحهيةة  معةةايير البنةةال المسةةتدام المعاصةةر المهتةةرر  هنةةات مجموعةةة كبيةةر  مةةن البةةدائل التصةةميمة

ةةي التصةميم تحهيههةا االسةتفاد  منهةا و يمكةن و البةدائل التصةميمية  والتي تم ذكر بعةض منهةا ةةي 
 العملية التصميمية.  مراحلخذ  ةي االعتبار ةي اذا أأو تطويرها 

 التوصياتأهم  7-3
 التوصممممياه ال امممممة تتضمممممن النقمممماط مجموعممممة مممممنإلممممى  مممممن خممممالل هممممذا البحممممثتممممم التوصممممل 

 التالية: 
  واالبتعةاد عةن نمةاذ  المبةاني مسةتدامة عمةار إلةى  لللوصةو   السةليم المةنهاإلةى  ضةرور  التوجة  

يجةةاد حلةةول تصةةميمية تضةةمن سةةالمة وذلةةت بهةةد  إ المبنيةةة علةةى ثهاةةةة االسةةتهالت الغيةةر واعةةي 
 .على البيئة المستخدمين داخل المحيط الحيوي  والتحكم ةي الموارد  والحد من التدثير السلبي

 التصةميم ذلةت باالسةتفاد  مةن والكهربائيةة و  ميكانيكيةةالنظمةة محاولة التهليل من االعتماد علةى ار
ة وتهويةةة  توجيةةة   نسةةة   عةةة ل  تظليةةةل  إضةةةال(المسةةةتدام وتطبيهةةةا  التصةةةميم ال مسةةةي السةةةال  

تلةت  علةى االعتمةاد لتهليةل  )...الكفةال   وييةره عاليةة سه   موادارفتحا  و لل طبيعية  معالجا 
 .ارنظمة

   والسةخانا  ال مسةية  وطاقةة  ال مسةية الخاليةا طاقةةك  دد المتجة الطاقةة مصةادر مةن االسةتفاد
 الحرارية  م  والمجمعا  الخاليا الكهروضوئية مثل ال مسية الموجبة ارنظمة استخدامالريار  و 
  ون ر ثهاةتها. تعميمها سبيل ةي محليا   ودعمها تلت التهنيا  بدهمية التوعية

   مراحةل  مةدار علةى الطاقةة اسةتهالت ةةي للةتحكم  ةاملة خطةة علةى التصةميمن ي ةمل ايجة
 المبنى.  ت غيل بعد االستهالت ذلت ومراقبة أنظمة للمتابعة اقترار الم رو   م 

 بحيةثالسةعودية م  البيئةيتاللم بما  وتحديثها ارسوا  ةي البنال ومواد منتجا  نتا محاولة إ   
 جانة  أدائهةا ةةيإلى  ا وييره وألوان وأبعاد أحجام من الوظيفية تلت المنتجا  ت مل خصائص

 يسةاعد للطاقةة  ممةا محليةا   واسةتهالكها توةرهةا مةدىو تكلفتهةا  و تحملهةا   مثةل االسةتدامة عوامل
 ارمثل.  البديل الختيار المنتجا  ويوجه  بدائل من هو متار بما اإللمام على المصمم
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 يجةةاد لمبةةاني  وا  رو  البيئيةةة المحيطةةة باقبةةل عمليةةة التصةةميم يجةة  علةةى المصةةمم أن يراعةةي الظةة
 الحلول البديلة أو التصميما  البديلة واختيار ارمثل ةي تحهي  عمار  مستدامة. 

 والتةي المسةتوى التصةميمي علةى المبةاني ةةي الطاقةة سةتخدامال خاصةة قوانين على سن العمل   
يجاد بديل   التهليدية الطاقة مصادر على االعتماد تهليل  دنها من قةة من مصادر الطا متجدد وا 

 .البديلة
 تهليص كمية هو االعتبار ةي يؤخذ الذي ارول الخيار يكون أن يج ل  البنا مخلفا  إدار  عند 

اريةراض أو  نفةس ةةي المخلفةا  اسةتخدام إعةاد  ببةدائل ثةم المةرور   مةن مصةدرها المخلفةا 
    كم ةرو  جامعةة الملةت عبةداهلل حيةث أعيةد اسةتخدام مةا يهةار  لصةالح الم ةرو  أخةرى أيةراض

 تلت مكونا  من ما يمكن الستعاد  التدوير عاد وأيضا إ  % من المخلفا  لصالح الم رو 57
 الصحي.  الدةنعملية  هو ارخير المخلفا   ويكون الخيار

   قبةل التنفيةذ للم ةاري  التصةميم مرحلةة ةةي االسةتدامة مبةادر  لتبنةي المعمةاريين دور تفعيةليجة  
 المصةمم ةةي تبنةى مفهةوم العمةار  المسةتدامة  ويمكةن ذلةت دومن ثم تثهي  المجتمعا  ةيما يسةاع

بسةرعة عةةرض   و  الطاقةة البديلةةة أهميةةةتوضةيح و د التر ةي بضةرور   و واإلر ةةاد التوعيةةة بن ةر
ت ةغيل المبنةى مةن ناحيةة واقتصةاديا هةا تطبيهةا  مسةتدامة وأثرهةا علةى التةي تةم ةيالنتائا للمبةاني 
  . من ناحية أخرى

 عمةل هةوم بةدورها ةةي أن ت المسةتدامة العمةار  مجةال ةةي المهنةي لتفةويضوا علةى هيئةا  التهةويم
 ةةةةاري  المعماريةةةةة كمنظمةةةةة الليةةةةد مناسةةةةبة لمةةةةنح  ةةةةهادا  للمعمةةةةاريين والمختصةةةةين وللم  تهييمةةةةا

وتدسةةيس   ارهةةدا  المرجةةو إلةةى  مريكيةةة العالميةةة. ويمكةةن عمةةل عةةد  دورا  تدريبيةةة للوصةةولار
جانة  الحكومةة المحليةة ةةي وضة  وتبنةي إلى   المستدامة عمار ال مجال ةيبراما لتوطين الخبر  

 ت ريعا  خاصة مناسبة للبيئة السعودية لتحهي  ذلت.
 ن ةةال المبةةاني  بةةل يجةة  البحةةث إة مةةن يةةال يةةتم التوقةة  عنةةد معةةايير محةةدد  لتحهيةة  اسةةتدامة بيئأ

وتحسةين البيئةة  لمبةانيلرة  من اسةتدامة اليجاد البدائل التصميمية المستمر  إوالتطوير ةي عملية 
 .المبنية وعالقتها م  البيئة المحيطة

 بالمحاةظةةة علةةى البيئةةة ال بةةد مةةن االسةةتفاد  مةةن تجةةار  وخبةةرا  الةةدول المتهدمةةة  ةةةي اهتمةةامهم  
 واحيةث كةان  ةي ت يد المبةاني المسةتدامة بدلا من الهرن الماضيمن خالل دراسة تجاربهم ذلت و 

د وتنفيةةةذ يةةةةي ت ةةةي ييةةةر متجةةةدد ن ثةةةروا  طبيعيةةةة ومصةةةادر تنتجةةة  بيئةةةتهم مةةة علةةةى مةةةا ونيعتمةةةد
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نسةةةةانية ا  تحهيةةةة  معةةةةايير مسةةةةتدامة للمبةةةةاني المعاصةةةةر  باعتبةةةةارا  بيئيةةةةة و إلةةةةى  وصةةةةوال  مبةةةةانيهم
 واقتصادية. 

  المختلفةة علةى الباحث أن تكون هنةات دراسةا  مسةتهبلية تفصةيلية رثةر البةدائل التصةميمية يهترر
بيئةةةا  المناخيةةةة المختلفةةةة بالمملكةةةة العربيةةةة تحهيةةة  االسةةةتدامة البيئيةةةة ةةةةي التصةةةاميم المعماريةةةة لل

 السعودية.
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 امللخص باللغة اإلجنليزية
The role of architectural design on  the environmental 

sustainability of buildings in Saudi Arabia  

English Summary: 
Architectural design is one of the most important means to 

achieve environmental sustainability of buildings. It is the basis 

for sustainable buildings, where the design study the beginning of 

the work prior to implementation and operation of buildings in 

achieving sustainability, which is investigating thus enabling 

environment for human comfort. This research discusses 

sustainable architectural design of buildings, and the role of 

architectural design in the environmental sustainability on 

buildings in the Saudi environment, in order to achieve the 

objectives of this study, the researcher adopted all of the analyzes 

on models of buildings and construction projects in Saudi Arabia 

and other traditional contemporary. 

This research is based on a combination of theoretical and 

analytical study to discuss the direction of sustainable design in 

architecture and access to some of the strategies that help the 

designer in achieving architectural designs for sustainable 

architecture as much as possible, and to find out the role of 

architectural design in environmental sustainability. 

The search ends by asking appropriate measurement evaluation 

program for the design of sustainable buildings, and contains 

several design alternatives and recommendations that could be 

through the adoption in the architectural design phase that leads to 

a healthy environment suitable for human life, without prejudice 

to the right of future generations in this environment and natural 

resources. 

The research was divided into seven chapters is summarized as 

follows: 

Chapter I: Introduction of the study, was the work provided and 

the objectives and hypotheses for research, down to a specific 

methodology for the course of study, depending on the temporal 

and spatial limits. 
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Chapter II: Architectural design and Sustainable Design, and 

reviews the theoretical background of the concept and founded 

the architectural design and sustainable design. 

 

Chapter III: Environmental Sustainability, architecture, and 

deals with the theoretical background in the most important 

definitions and terminology for research, and the concepts of the 

environment and sustainable development, and its relationship to 

sustainable architecture, systems down to the green building and 

sustainability from a global perspective. 

 

Chapter IV: Analysis of Sustainable Architectural Design 

applications in the environment Arabia, and includes an analysis 

of the environmental sustainability applications for traditional 

buildings in areas of the Kingdom of Saudi Arabia, and other 

contemporary holds internationally accredited certificates to 

achieve the objectives of the study. 

 

Chapter V: Building Measure Defining the Role of Architectural 

Design in Environmental Sustainability, was in this chapter to 

address the strategies to activate the application of sustainability 

concepts in architectural design, and analysis of standards 

systems, sustainability and design a scale commensurate them 

with buildings environment Arabia, and ends this chapter 

reviewing alternatives design for each of the conditions of 

achieving Ratings, unified business model from which to assess 

any contemporary architectural design of buildings, and tested on 

the holder of a building in sustainability. 

 

Chapter VI: Findings and Recommendations, and it has been 

access to the most important findings and recommendations as 

part of the requirements of scientific research, and to identify the 

most important future studies. 
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 املراجع

 :ةالعربياملراجع 
 الهران الكريم.

سمتدامة أنظمة ومواد البناء في تحقيق االعتباراه االقتصمادية والبيئيمة لال دور م( 0202ابةراهيم ف
  مؤتمر التهنية واالستدامة ةي العمران  جامعة الملت سعود. , في المسكن الميسر
يم البعد االستدامي للمنماطق السمكنية تقيم(  محمد وهبة ومحمد عاط   0202ابراهيم و إلهامي ف

  ورقة عمل مهدمة لمؤتمر التهنية واالسةتدامة ةةي العمةران  كليةة العمةار  ة بمدينة برج العرب الجديد
 والتخطيط  جامعة الملت سعود  الرياض. 

   دار الرات  الجامعية  بيرو   لبنان. البيئة والعمارةم(  0895ابراهيم  محمد عبدالعال ف
التنمية المستدامة فمي العممارة التقليديمة فمي المملكمة (  م0202ي  ناي  نائل عبةدالرحمن فأبو عل

سةالمية  كليةة الهندسةة والعمةار  اإلسةالمية جامعةة   رسالة ماجسةتير ةةي العمةار  اإلالعربية السعودية
 أم الهرى  مكة المكرمة.

  يممة العمممارة الخضممراءالعمممارة المورو ممة ك سمماج لمن جم(  0227حمةةد  محمةةد محمةةود عبةةاس فأ
 ماجستير ةي العلوم البيئية  قسم الهندسة البيئية  جامعة عين  مس  مصر.  ةرسال

ثنةةال الن ةةر  أةهرسةةة مكتبةةة الملةةت ةهةةد الوطنيةةة   العمممارة والمنمما (  م0222الثةةرو   عبةةداهلل علةةي ف
 الرياض. 

مجلةة   كمة العربيمة السمعوديةالميزان المائي المناخي فمي المملم(  0899الجرا   محمد العبةداهلل ف
 دا  والعلوم االنسانية  جد .  ي   اآلجامعة الملت عبدالع

  الن ةةةةر العلمةةةةي أسممممج التصممممميم فممممي العمممممارةم(  0889الحصةةةين  ترجمةةةةة محمةةةةد عبةةةدالرحمن ف 
 والمطاب   جامعة الملت سعود  الرياض. 

  جامعةة بيةرو  العربيةة  ربيمةالممث راه المناخيمة والعممارة الع(  م0857الخولي  محمد بدر الدين ف
 لبنان. 

 لتعزيمممز دور كممممدخل  (Sustainability)االسمممتدامة(  م0227السةةواط  علةةةي بةةةن محمةةد ف
ورقةة عمةل لنةدو  المهنةدس ودوره ةةي بنةال , الموطني االقتصماد بنماء فمي السمعوديين الم ندسمين

 االقتصاد الوطني  مرك  الملت ةهد الثهاةي  الرياض.   
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  كلية العمةار  والتخطةيط  العمارة المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة  (م0220و ان فال اي   محمد ة
 جامعة الملت سعود  الرياض.  
طممر لمن جيممة رعمممارة صممديقة للبيئممةر بالمملكممة أمعممالم و م(  0202ال ةةري   ةيصةةل بةةن محمةةد  ف

  تهنية البنال  و ار  ال ؤون البلدية والهروية  الرياض., العربية السعودية
دراسةة  آلية اختيار أسملوب التنييمذ المتموائم ممس االسمتدامة البيئيمة(  0202  ه ام جالل فىال يم

بمصةر  مةؤتمر التهنيةة واالسةتدامة ةةي   ةند  أدار امالل بواحة جعفر بسيو تطبيهية تحليلية لم رو  
 العمران  كلية العمار  والتخطيط  جامعة الملت سعود  الرياض. 

المث راه واألنماط الجغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة العربية م(  0891هلل ف الصالح  ناصر عبدا
 عماد   ؤون المكتبا   جامعة الملت عبدالع ي   جد .   السعودية

دراسة وسائل ومحيزاه تطبيق نظم العمارة المسمتدامة فمي م(  0200الصباغ  جعفر عبدالرحمن ف
 ت ارا  هندسية  جد .  مكت  اسمكة المكرمة وأساليب تقويم ا

  مكتبة الملت البيه السعودي المعاصر بين الحاجة والمظ ر(  م0222الطيا   خالد عبدالع ي  ف
 ةهد أثنال الن ر  الرياض. 
  المعمماني والقمميم الرمزيممة فممي العمممارة التقليديممة والمعاصممرة(  م0222الطيةةا   خالةةد عبةةدالع ي  ف

 مكتبة الملت ةهد أثنال الن ر  الرياض. 
جةدالوي للن ةر والتو ية   عمةان    دار مالطاقمة والمبمانيم(  0882الرسةول حمةودي ف الع اوي  عبد

 ردن. ار
عودية فممي دور التعلمميم ب قسممام العمممارة فممي الجامعمماه السممم(  0202العصةةيمي  ةيصةةل سةةلطان ف

تهنيةةة ورقةةة عمةةل مهدمةةة لمةةؤتمر ال  ة المسممتدامةت هيممل معممماريين مممدركين لمبممادم وميمماهيم العمممار 
 واالستدامة ةي العمران  كلية العمار  والتخطيط  جامعة الملت سعود  الرياض.

مكتبة الملت ةهد الوطنية أثنال  ة  ةهرسالعمارة التقليدية في نجدم(  0225العمير  عبداهلل ابراهيم ف
 الن ر  الرياض. 

  رسالة مهدمة للحصةول ةالطابس المعماري ومي وم العمارة البيئي(  م0222الفخراني  أحمد توةي  ف
 على درجة الماجستير ةي الهندسة المعمارية  جامعة المنوةية  مصر.
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 ,ركممائز التنميممة المسممتدامة وحمايممة البيئممة فممي السممنة النبويممةم(  0222الفهةةي  محمةةد عبةةدالهادر ف
مانةة العامةة الدولية الثالثة للحديث ال ري  حول الهيم الحضارية ةةي السةنة النبويةة  ار الندو  العلمية
 لندو  الحديث.

الهيئةةة    االسممتراتيجياه واألنظممة العالميممة لتحقيمق التنميممة المسمتدامة(  م0202صةالح فالمهةرن  
    جد .السعودية للمهندسين

 ردن. الحامد للن ر والتو ي   عمان  ار  دار العمارة والمنا م(  0229الموسوي  ها م عبود ف
خصممائا التممراث العمرانمممي فممي المملكممة العربيممة السمممعودية م(  0888النويصةةر  محمةةد عبةةداهلل ف

 ر الملت عبدالع ي  للن ر والطب   الرياض. اد, )منطقة نجد(
   عالم الكت .المنا  وعمارة المناطق الحارةم(  ف  الوكيل  ومحمد سرا   0898ف الوكيل وسرا 

  تهريةةر ممماج منظوممماه الخاليمما الفمسممية فممي المبممانيدإفممرا (  م0222بلحةةا   محمةةد موسةةى ف
 ودراسة بمرك  دراسا  الطاقة  الطاقة والحيا   مصر

  دار دم ة  ميرداه العمارة واإلنفاء وضوابط العممارة المعاصمرةم(  0882تنبكجي  عماد محمةد ف
 . 85للطباعة والصحاةة والن ر  دم    ص 

   دار قابس للطباعة والن ر والتو ي   بيرو .اريمبادم التصميم المعمم(  0202ثويني  علي ف
إعممادة التممدوير ك حممد الممارسمماه ال امممة (  م0202عطيةة وابةةراهيم  إيمةةان محمةد ومحمةةد ابةةراهيم ف 

ةةي العمةران  جامعةة الملةت سةعود  الريةاض  ص  واالسةتدامة  مةؤتمر التهنيةة  في عممارة االسمتدامة
021 . 

  والتنميممة المسممتدامة اإلطممار المعرفممي والتقيمميم المحاسممبيالبيئممة م(  0225حسةةن  احمةةد ةريلةةي ف
 .مرك  وتطوير الدراسا  العليا والبحوث  كلية الهندسة  جامعة الهاهر 

  ةهرسة مكتبة الملت ةهةد الوطنيةة ضاءة والصوتياه في العمارةاإل(  م0225حسن  سعود صاد  ف
 ثنال الن ر  الرياض. أ

  مةةةؤتمر التهنيةةةة واالسةةةتدامة ةةةةي سمممالمي واالسمممتدامةاإلالوقممم  م(  0202محمةةةد ف  نةةةوبي  حسةةةن
 العمران  جامعة الملت سعود  الرياض

  التطممور التمماريخي( –المرتكممزاه  –)المي مموم  اإلبممداف فممي العمممارةم(  0229حسةةن  نةةوبي محمةةد ف
 جامعة الملت سعود  الرياض.   كلية العمار  والتخطيط 
   تو ي  من د  المعار  باالسكندرية  مصر. ماريالتصميم المعم(  0889ف حيدر  ةارو  عباس
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  .بحاث انتركونسل   الهاهر أمرك    البيئة واليراغم(  0222ف علي  رأة 
  دار قةةابس للطباعةةة والن ةةر والتو يةة   بيةةرو   العمممارة البيئيممةم(  0881سةةلهيني  محةةي الةةدين ف 

 لبنان. 
 التنميمة ألجمل البيئمة حمايمة فمي تجمددةالم الطاقة أهمية(  م0229ف محمدو  محمدطالبي وساحل  

 جامعة البليد   الج ائر.  المستدامة
عمارة االستدامة نحمو مسمتقبل أك مر (  م0202ف عطية وابراهيم  إيمان محمد ومحمد ابراهيم محمد

   مؤتمر التهنية واالستدامة ةي العمران  كلية العمار  والتخطيط  جامعة الملت سعود  الرياض. أمانا
, نسانية فمي التصمميماالعتباراه البيئية واإل , العمارة الخضراء م(  0222ف بة عبدالمحسةنعلي  ه

 قسم الهندسة البيئية  جامعة عين  مس  مصر.   رسالة ماجستير ةي العلوم البيئية 
الةدار الثهاةيةة للن ةر    والبيئة في المناطق الصمحراوية الحمارةالعمارة (  م0220ةجال  خالد سليم ف

 مصر.     الهاهر 
  مةةؤتمر ار هةةر الهندسةةي الةةدولي الثةةامن  العمممارة البيئيممة المعاصممرة(  م0221ةجةةال  خالةةد سةةليم ف

 الهاهر   مصر. 
  مةةةةؤتمر هندسةةةةة الهةةةةاهر  ارول  لالعمةةةةار  العمممممارة المسممممتدامةم(  0221محسةةةةن  محمةةةةد ابةةةةراهيم ف

 ةي اطار التنمية ل الهاهر  .  والعمران
جيا البناء بين و لو المنظور االستدامي لتكنم (  0202حمةد  ف أي ودينا عبير سام  محمد والمليجي

 مؤتمر التهنية واالستدامة ةي العمران  جامعة الملت سعود  الرياض. , المتطلباه وصراف التقنياه
  الهيئة فن زخرفة العمارة التقليدية بعسير, دراسة فنية وجماليةم(  0202مر و   علي عبداهلل ف 

 ثار  ةهرسة الملت ةهد أثنال الن ر  الرياض. احة واآلالعامة للسي
تصممميم المسممكن اليممردي بالمنمماطق الحممارة والطاقممة (  م0228نوبيةةا  ابةةراهيم  وسةةعودي هجيةةر  ف

 مؤتمر التهنية واالستدامة ةي العمران  جامعة الملت سعود  الرياض. , البديلة
  ةهرسةة رانمي فمي المملكمة العربيمة السمعوديةالتمراث العم ه( 0108و ار  ال ؤون البلديةة والهرويةة ف

 الملت ةهد الوطنية أثنال الن ر  الرياض.
  التصممميم المعممماري الصممديق للبيئممة نحممو عمممارة خضممراء  م(0222وف م(0225و يةةري  يحةةي ف

  الهاهر .  الهيئة المصرية العامة للكتا 
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دور النظم اليوتوفولتية , دور  ومحمد عبدالسمي   وحا ممعمرو م  هة(0120ف يوس  وعيد وحماد
   مؤتمر التهنية واالستدامة ةي العمران  جامعة الملت سعود. في دعم التنمية المستدامة بمصر

 

 اجملالت والدوريات:
  العوامل المث رة على اختيار وأداء مواد العزل الحراري وتطبيقات اهة(  0102ل حمود  محمد سعد فآ

 .11و10عدد الساب   صمجلة تهنية البنال  الفي المباني, 
Behnisch  Architen مجلةةةة عمةةةران  السةةةنة   جمممدران فممميافة وفنممماء داخلمممي مضممماء م( 0200ف

 .71ص  يونيو  الحادي والثالثونالثامنة  العدد 
  البنمماءمجلةةة    التطممور المسممتمر المسممتدام والتنميممة العمرانيممة(  0200أبةةا الخيةةل  ابةةراهيم عبةةداهلل ف

 .59  اكتوبر  ص 012السنة الثالثون  العدد 
  السةنة الحاديةة البنماءمجلةة   دليل التصميم المعمماري المسمتدام(  0200أبا الخيل  ابراهيم عبةداهلل ف

  .10  مارس  ص017والثالثون  العدد 
تقيمميم األداء البيئممي للمبمماني المكتبيممة: التمم  ير الضمموئي للواج مماه (  م0229الجةوةي  عهةةال خلة  ف
 .27ه  ص0122مجلة تهنية البنال  العدد التاس  ع ر  م, الزجاجية بحاضرة الدما

نتقائية للواج اه فمج المائلة وسيلة إظالل تامة اال كاسراه ال(  م0222عباس محمد فال عفراني  
مجلة تهنية البنال  العدد الثاني  اهر . يط اإلقليمي والعمراني  جامعة اله  كلية التخطالفرقية والغربية

 .27ص
طر لمن جية رعمارة صديقة للبيئةر بالمملكة العربية أمعالم و م(  0202بن محمد  ف ال ري   ةيصل

 .20ه  ص0120  العدد الواحد والع رون  تقنية البناءمجلة , السعودية
مجلةةة سةةعودي ديةة اين  السةةنة الثالثةةة  العةةدد   جامعممة األميممرة نممورةم(   0200العويضةةة  عبةةدالهادر ف

 .11  صسبتمبرالسادس  
مجلة سعودي دي اين  السنة الثالثة  العةدد   برج هيئة سوق المال م(   0200ة  عبدالهادر فالعويض

 .72ص  سبتمبرالسادس  
  السةةةنة عممممرانمجلةةةة   مفمممروف سمممكني فمممي لنمممدن(  م0202ف Brady ,Mallalieuالمعمااااري 

 .72الثامنة  العدد الثالث والثالثون  نوةمبر  ص
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مجلةةة الهندسةةة  المجلةةد الثةةامن    مفممروف مركممز تعليمممي ( م0229  فMorphogenesisالمعمةةاري 
 .11صم  0202  مارس 02العدد 

  طرق التحكم اليعالة االقتصادية في مصادر هدر الطاقة الك ربائيمة(  0202الناجم  علي عثمان ف
 .29  سبتمبر  ص 028  السنة الثالثون  العدد البناءمجلة 
  ألنواف مختلية المستخدم في المملكة العربية السمعوديةاألداء الحراري م(  ماهر بدر  0222بدر ف

 رول والمعةةادن  الظهةةران  السةةعودية  مركةة  البحةةوث الهندسةةية  معهةةد البحةةوث  جامعةةة الملةةت ةهةةد للبتةة
 .21  العدد الثالث  صتقنية البناءمجلة 

  هلل الممماليرممموز عمرانيممة للسمماحة الماليممة بمركممز الملمم  عبممدام(  0200بةر  هيئةةة السةو  الماليةةة ف 
 .20  نوةمبر  ص072  السنة الحادية والثالثون  العدد البناءمجلة 

مقممر فممركة جنممزايم فممي بوسممطن, البيئممة الداخليممة كعنصممر أساسممي فممي م(  0222بهةةن   و ةةركاه ف
 .90م  ص0202مجلة عمران  السنة الثامنة  العدد الثاني والثالثون  أيسطس    التصميم

كليةةةةةة الهندسةةةةةة  جامعةةةةةة عجمةةةةةان للعلةةةةةوم  لوجيممممما الدقيقمممممةو مة والتكناالسمممممتدام(  0225بيروبةةةةةي  ف
 .002م  ص 0225  085مجلة البنال  السنة السابعة والع رون  العدد لوجيا  و والتكن

مجلةةةة   صمممرع تعليممممي للقمممرن الحمممادي والعفمممرينم(  0200فجامعةةةة ارميةةةر  نةةةور  بنةةة  عبةةةدالرحمن 
 . 92  ديسمبر  ص107البنال  السنة الثانية والثالثون  العدد 

  السةةنة التاسةةةعة البنمماءمجلةةة   فضمماء معرفمممي يتحممدق المسمممتقبلم(  0228جامعةةة الملةةت عبةةداهلل ف 
 .20م  ص 0228  005والع رون  العدد 

انعكمماج القمميم اإلسممالمية فممي المنمماطق الحممارة علممى العمممارة م(  0892فأحمةةد كمةةال    عبةةد الفتةةار
 .12م  ص0892  الهاهر    250  مجلة المهندسين  العدد  اإلسالمية

 مجلةةة البنةةال , الفممرفاه كعناصممر معماريممة وجماليممة(  م0200عمةةار  ذا  أسةةالي  حياتيةةة جديةةد  ف
 .002  ص 020السنة الثانية والثالثون  العدد 

مجلةة الهندسةة   جراءاه وحلول متكاملمةإالمباني الخضراء منظومة م(  0202واكد  سامر صبحي ف
 .52  أبريل  صالمدنية  العدد العا ر
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 تم بحمد هللا وفضله االنتهاء من هذه الدراسة

ا ونبينا محمد وعلى آله سلم على سيدنوصلى هللا و

 أجمعين وصحبه
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